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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo de caso, apoiado em pesquisa bibliográfica, 

pesquisa  documental  e  entrevistas  semiestruturadas,  sobre  o  trabalho  dos 

correspondentes populares do Setor de Comunicação e Audiovisual (SEDICA) 

da Diocese de Juazeiro na Bahia, entre os anos, 19882008. Objetivo principal 

é analisar o desenvolvimento da experiência,  levando em consideração o seu 

caráter  comunitário,  às  relações  estabelecidas  entre  os  vários  parceiros  nos 

processos  comunicativos  e  o  significado  que  a  experiência  têm  para  os 

correspondentes  envolvidos.  Demonstrouse  que  o  trabalho  do  SEDICA 

merece destaque porque mantêm como opção uma comunicação que valoriza 

os  ouvintes  e,  a  partir  deles,  constrói  uma  programação  de  caráter  crítico  e 

participativo. Sua ligação com a realidade da diocese é garantida porque suas 

fontes  vivem  a  vida  dura  do  semiarido  nordestino  o  que  aproxima  os 

conteúdos  dos  programas  dos  moradores,  que  superam  as  dificuldades  de 

forma  criativa,  tal  qual  os  correspondentes  superam  suas  dificuldades  na 

produção  das  notícias  que  devem  enviar  periodicamente  ao  setor  de 

comunicação. 

Palavraschave 

Comunicação  comunitária;  Correspondentes  populares;  Teologia  da 
Libertação; Igreja Católica e comunicação; Educação Popular
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RESUMEN 

Este documento presenta un estudio de caso, con el apoyo de la literatura de 

investigación,  la  investigación  documental  y  entrevistas  semiestructuradas 

sobre lo trabajo de los corresponsales populares del Setor de Comunicação e 

Audiovisual  (SEDICA),  de  la  diócesis  de  Juazeiro  en  Bahia,  entre  los  años 

19882008  .  El  Objetivo  principal  es  analizar  el  desarrollo  de  la  experiencia, 

teniendo  en  cuenta  su  carácter  de  comunidad,  la  relación  entre  los  distintos 

socios  en  los  procesos  de  comunicación  y  el  sentido  de  que  tienen  la 

experiencia  de  los  corresponsales  implicados.  Es  evidente  que  el  trabajo  de 

SEDICA merece  la  atención  debida  porque  permanece  como  una  opción  de 

comunicación que valora a  los oyentes, y de ellos, construye un programa de 

carácter  crítico y  participativo. Su  relación con  la  realidad de  la diócesis  está 

garantizada  debido a  que sus  fuentes  viven  una  vida  dura  en  semiárido  del 

nordeste de lo que aporta el contenido de los programas de los residentes, que 

superan  las  dificultades de una manera creativa, como  los correspondiente  a 

superar  sus  dificultades  en  la  producción  de  noticias  que  deben  presentar 

periódicamente al sector de la comunicación. 

Palavras  Claves:  Comunicación Comunitaria;  Corresponsales  Populares; 
Teología de la Liberación; la iglesia y la comunicación; la Educación Popular
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ABSTRACT 

This  thesis  presents  a  case  study,  supported  by  research  literature, 

documentary research and semistructured interview about the work of popular 

correspondents  in  Setor  de  Comunicação  e  Audiovisual  (SEDICA)  of  the 

Juazeiro’s Diocese in Bahia, between the years 19882008 . The Main goal is to 

analyze  the  development  of  experience,  taking  into  account  their  community 

character level, the relationship between the various partners in the processes 

of  communication  and  the  meaning  that  have  the  experience  to  the 

correspondents  involved.  It  was  evident  that  the  work  of  SEDICA  deserves 

attention because remain as an option communication that values the listeners, 

and  from  them,  builds  a  schedule  of  critical  and  participatory  character.  His 

connection with  the reality of  the diocese  is guaranteed because  their sources 

living a hard life in semiarid northeastern that brings what the programs content 

of  the  residents,  which  outweigh  the  difficulties  in  a  creative  way,  as  the 

corresponding  overcome  their  difficulties  in  the  production  news  that  must 

periodically submit to the sector of communication. 

Key Words: Community Communication; Popular Correspondents; Theology of 
Liberation; Church and communication; Popular Education
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O trabalho dos correspondentes populares do Setor de Comunicação e 

Audiovisual da Diocese de Juzeiro da Bahia  SEDICA, que completa 20 

anos de atividade, em 2008, desde o início, buscou a participação das 

comunidades e paróquias em um processo de formação para a 

produção e veiculação de programas radiofônicos que trouxessem uma 

reflexão sobre a realidade dos moradores dos municípios atendidos pela 

diocese. Para tanto, formou grupos de correspondentes populares para 

que eles assumissem o trabalho de reportar os temas de interesse das 

comunidades. Na elaboração das pautas, era o olhar do comunicador 

que representava o diferencial na captação de dados e divulgação dos 

acontecimentos locais. A grande justificativa para o trabalho com os 

correspondentes populares é o tamanho e as distâncias entre as 

paróquias da diocese. 

O presente estudo parte da noção de que  é necessário ter a consciência 

que tanto a experiência aqui tratada, quanto as ferramentas a serem 

adotadas para a análise precisam dialogar. Metodologia e métodos são 

processuais. Na vivência com os movimentos sociais, de ontem e de 

hoje, morando e sentido no diaadia as dificuldades da sobrevivência 

nos grandes centros urbanos, a idéia de processo vai tomando corpo e 

ganhando espaço. As leituras de Kaplún, Freire, Bordenave e tantos 

outros mostram que para conhecer a realidade é necessário mais do 

que boa vontade. Neste sentido, as ferramentas da Ciência são recursos 

que ajudam muito no processo decisório, quando entender as tramas do 

poder e superálas, é fundamental para que as pessoas possam garantir 

sua sobrevivência. 

Numa tese a metodologia , afirma Demo, “...trata da forma de fazer 

ciência. Cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos. A 

finalidade da ciência é tratar a realidade teórica e praticamente. Para 

atingirmos tal finalidade, colocamse vários caminhos. Disto trata a 

metodologia” (DEMO, 1988, p.19). Agora, a metodologia ajuda a
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caminhar, mas também é verdade dizer que os passos só podem ser 

seguros e firmes se nos ajudarem a atingir os objetivos propostos. 

Assim, “O que realmente interessa é a pesquisa. Está é a maior 

finalidade básica da ciência. A metodologia é somente instrumento para 

chegarmos lá.[...] Não vale a pena entreterse de tal modo com questões 

metodológicas que não cheguemos a fazer a pesquisa” (DEMO, 1988, 

p.22). É inevitável que, junto às metodologias e aos métodos, devam 

estar a criatividade e o compromisso do autor com a pesquisa. 

Demo incita a uma postura diferente frente à ciência. Para ele alguns 

procedimentos são importantes para a formação de um quadro teórico 

de referência, que é a base necessária para um pesquisador desenvolver 

seu trabalho. O autor identifica que a leitura dos clássicos de 

determinada disciplina, a leitura da bibliografia já publicada sobre o 

tema pesquisado e o olhar crítico, que provoca a discussão sobre a 

temática discutida, são os procedimentos fundamentais capazes de 

provocar o avanço da ciência. “ É mau teórico quem não passa do 

discípulo, do colecionador de citações , do repetidor de teorias alheias” 

(DEMO, 1988, p.24). 

Fica claro que, na elaboração de uma tese, é necessário ter o 

conhecimento profundo dos métodos, procedimentos e técnicas de 

pesquisa. Eles vão demonstrar que o pesquisador é rigoroso em seu 

trabalho e acompanha de perto cada passo dado. E seu olhar crítico 

sobre a bibliografia atualizada mostrará seu compromisso e seriedade 

no estudo do objeto escolhido. Os resultados do trabalho de um 

pesquisador engajado e comprometido com sua pesquisa é que 

realmente ajudará a expandir os conhecimentos sobre a área que ele 

decidiu estudar. 

Lopes chama a atenção do pesquisador para um problema na utilização 

do termo metodologia. Para ela,
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“Ocorre com a palavra ‘metodologia o mesmo que 
ocorre com as palavras ‘comunicação’, ‘história’, 
‘economia’ e outras, que são empregadas tanto para 
indicar uma disciplina ou estudo quanto o seu 
objeto. Temos ai uma ambigüidade no sentido da 
palavra que acarreta certas imprecisões e equívocos 
. A fim de evitar tal confusão, empregaremos os 
termos Metodologia da pesquisa para indicar a 
investigação ou teorização da prática da pesquisa 
científica e Metodologia na pesquisa para indicar o 
trabalho como os métodos empregados.” (LOPES, 
2001, p. 93) Para a professora, Metodologia da 
pesquisa indica os paradigmas, que impõe modelos 
teóricos, modelo metodológicos. Já a metodologia na 
pesquisa “se situa no campo da prática e indica os 
métodos efetivamente usados numa pesquisa” 
(LOPES, 2001, p.94). 

Este trabalho se baseia em um estudo de caso, apoiado em pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas, 

sobre o trabalho dos correspondentes populares do Setor de 

Comunicação e Audiovisual da Diocese (SEDICA) de Juazeiro na Bahia, 

entre os anos, 19882007. 

Objetivo principal foi analisar o desenvolvimento da experiência na 

diocese de Juazeiro, levando em consideração o seu caráter 

comunitário, as relações estabelecidas entre os vários parceiros 

envolvidos no processo e o significado que a experiência têm para os 

correspondentes envolvidos. São objetivos específicos: Analisar como a 

comunicação comunitária se insere como elemento de democratização 

dos meios de comunicação; Entender como as experiências com 

comunicação popular pautam seus temas nas cidades em que atuam; 

Analisar a experiência dos correspondentes populares dando ênfase à 

participação popular e à elaboração de novos discursos na política local; 

Descobrir qual a influência da comunicação comunitária na 

disseminação do conceito de cidadania, bem como sua influência no 

desenvolvimento social local. Mostrar quais são  os mecanismos que 

fazem os temas de interesse social ganharem novos significados no 

espaço público local; Discutir o papel da Igreja Católica Apostólica 

Romana (ICAR) no desenvolvimento de experiências de comunicação
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comunitárias marcadamente engajadas com um discurso de 

transformação social. 

A hipótese geral deste trabalho é que as experiências dos 

correspondentes populares de Juazeiro da Bahia são geradoras de 

mudanças sociais porque ampliam as formas de participação popular a 

fim de que a população discuta e atue sobre a realidade em que vive. As 

hipóteses secundárias são:1. A participação da ICAR, com apoio da 

Teologia da Libertação, estimula o senso crítico na população porque 

valoriza a pessoa humana a fim de que ela consiga buscar a uma fé 

libertadora; 2. A participação como correspondente popular amplia as 

possibilidades de inserção do jovem no mercado de trabalho da 

comunicação porque o prepara para desempenhar as atividades de um 

profissional de comunicação a fim de garantir  qualidade dos programas 

que a diocese mantêm nas emissoras local; 3. A atividade do 

correspondente popular interfere na esfera pública local porque discute 

as preocupações dos moradores do vista dos mais pobres a fim de levar 

aos meios de comunicação regional suas carências, dificuldades e 

dúvidas. 

A organização dos movimentos sociais sempre foi uma resposta às 

conjunturas adversas. Os movimentos estruturamse em torno de 

projetos, anseios ou  necessidades. Isso quer dizer que eles não ocorrem 

por acaso. Basta lembrar os exemplos de compras comunitárias nos 

bairros do Itaim Paulista e São Miguel, em São Paulo, que foram criadas 

para dar respostas aos preços altos dos alimentos, e que se 

transformaram em experiências vitoriosas de organização popular nos 

anos 80 e 90 do século passado. Os movimentos por creche, asfalto, 

saneamento básico e tantos outros, que ainda marcam as histórias de 

bairros pouco assistidos pelas políticas públicas, monstram que ainda 

existe vitalidade organizativa nessas associações.
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A busca pela organização popular nos últimos anos colocou  em pauta a 

questão da cidadania, o que impõe a discussão de direitos. Para não 

pairar dúvidas, entendese direitos como “discursos e valores que 

afetam o modo como desigualdades e diferenças são figurados no 

cenário público, como interesses se expressam e os conflitos se 

realizam.” (TELLES, 1999, p.137) 

É possível reconhecer no homem ou mulher que recebe  sua  renda pelo 

projeto bolsa família a figura de um cidadão? Essa pergunta é 

pertinente quando colocada sob a perspectiva de que em sociedade “[...] 

os direitos estabelecem uma forma de sociabilidade [...]” (TELLES, 1999, 

p.138). É necessário reconhecer a cidadania do outro para considerar 

seus apelos legítimos. 

Vale lembrar Milton Santos (2000), quando dizia que em nosso país 

nunca existiu a figura do cidadão. Segundo o autor, a elite brasileira 

jamais quis ser cidadã e os pobres nunca puderam ser cidadãos.“As 

classes médias foram condicionadas a apenas querer privilégios e não 

direitos” (SANTOS,2000, p. 50). 

A escolha do tema esta intimamente ligada à  experiência do autor com 

os movimentos sociais e à comunicação comunitária. Tudo começou 

nas comunidades eclesiais de base na zona leste de São Paulo, no início 

dos anos 80. De lá para cá, os contatos com a União Cristã Brasileira de 

Comunicação, por meio de cursos, palestras e simpósios, Aler – 

Associação Latinoamericana de Educação Radiofônica (fui capacitador 

e presidente do Centro de Comunicação Popular Rádio do Povo, 

primeira ONG brasileira a ser aceita na ALER como associada),  Centro 

de Comunicação Popular de São Miguel Paulista – CEMI e outros, 

ajudaram a formar a convicção de que a comunicação comunitária é 

ferramenta fundamental na tranformação social. Trabalhei diversos 

cursos de comunicação nas emissoras da Região Nordeste do Brasil, 

bem como com experiências comunitárias em Juazeiro da Bahia
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(atividade iniciada em  1987). São preocupações do autor: destacar a 

relevância das experiências em comunicação popular no Brasil nos 

anos 80 e 90; fazer parte do grupo de pesquisadores que acreditam que 

a  sistematização das experiências comunitárias e de ONGs, que tratam 

as questões populares dentro de novos paradigmas de comunicação, é 

fundamental para a melhoria das experiências com comunicação; A 

preocupação em atualizar o conhecimento sobre comunicação, sem 

perder de vista os aspectos conceituais  que nortearam a discussão no 

Brasil e América Latina; O fortalecimento do estudo dos meios 

comunitários de comunicação que incluem rádio, televisão, jornal, 

cinema, internet e outros. 

O estudo de caso empreendido aqui encontra na definição de Goode e 

Hatt (MATSUUCHI DURTE, 2005, 219) seu melhor amparo. Para a 

autora “estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, onde 

múltiplas fontes de evidência são utilizadas”. Como explica a autora, as 

muitas fontes utilizadas para a elaboração da pesquisa também impõem 

técnicas de coleta de dados variadas. Essa liberdade permite ao autor 

da pesquisa realizar entrevistas semiestruturadas, pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental entre outras. Sobre a pertinência ou 

não do estudo de caso, Matsuuchi Duarte (2005, 219) afirma que “O 

estudo de caso deve ter preferência quando se pretende examinar 

eventos contemporâneos, em situações onde não se podem manipular 

comportamentos relevantes” . (MATSUUCHI DURTE, 2005, 219) 

A parte do estudo que será baseada em pesquisa bibliográfica leva em 

consideração as contribuições que esta pesquisa traz na elucidação do 

problema proposto nesta pesquisa. A pesquisa bibliográfica coloca o 

pesquisador no centro das discussões que já foram e são travadas sobe 

um determinado tema. A originalidade no tratamento de um assunto ou 

fenômeno advém do conhecimento o mais amplo possível sobre o que já 

foi produzido na área em que o objeto estudo esta localizado.
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A pesquisa documental consiste no estudo dos documentos dos 

arquivos da Diocese de Juazeiro, nos arquivos do SEDICA e em outros 

lugares que serviram como fonte de informação para o levantamento de 

dados sobre a experiência estudada. Entre eles, recortes de matérias 

dos jornais da cidade, gravações de emissoras de rádio, arquivos de 

escolas e da prefeitura, bem como documentos de arquivos pessoais dos 

participantes dos cursos de formação e das reuniões desenvolvidas 

desde 1987. 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com as 

principais lideranças da equipe dos correspondentes populares visando 

resgatar a trajetória do grupo e o perfil dos participantes; as entrevistas 

com os coordenadores do SEDICA serviram para levantar informações 

acerca dos objetivos do trabalho, tempo de funcionamento das equipes, 

apoio financeiro, vínculos com entidades políticas, sociais e religiosas 

da região, dificuldades de veiculação dos conteúdos do projeto nas 

emissoras de rádio e televisão das cidades atendidas. 

A tese está estruturada em quatro capítulos . O capítulo I, “Opção 

preferencial pelos pobres”, resgata a história da ICAR no Brasil porque 

encontra nela referenciais teóricos importantes para explicar o trabalho 

dos correspondentes populares na Diocese de Juazeiro a fim 

contextualizar uma opção preferencial pelos pobres e por uma 

comunicação horizontal e popular. São elencados aqui os principais 

momentos da História da (ICAR), em que o debate sobre a comunicação 

aconteceu, e a confluência de interesses dos bispos e do Papa João 

XXIII com uma Igreja renovada e inserida no mundo moderno. 

O capítulo II, “Em busca dos conceitos”, traz uma reflexão sobre os 

principais conceitos e referências que serviram para a compreensão e 

contextualização do objeto de estudo desta tese. Os temas tratados 

foram: 1. Paulo Freire: uma educação diferente; 2. Bordenave e Kaplún:
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uma comunicação diferente; 3. Comunicação: em busca dos conceitos; 

4. Comunicação para a mobilização; 5. Correspondentes Populares; 6. 

Cidadania conquistada diaadia; 7. A Esfera Pública e Movimentos 

Sociais; 8. Movimentos sociais. 

O Capítulo III, “A Diocese, o SEDICA e os Correspondentes Populares”, 

faz um resgate histórico sobre o trabalho da Diocese de Juazeiro desde 

a chegada de Dom José Rodrigues até os dias atuais. Entram nessa 

história os primeiros programas de rádio que foram ao ar com o apoio 

da diocese, a formação do SEDICA e a rede de correspondentes 

construída ano a ano, curso a curso. 

O capítulo IV, “A voz dos correspondentes populares”, por meio de 

entrevistas realizadas com os correspondentes populares e dirigentes do 

SEDICA, traça uma análise sobre o período estudado com ênfase nos 

depoimentos colhidos . A experiência do Sedica aparece aqui a partir de 

seus protagonistas, que dialogicamente vão expondo suas memórias 

sobre a experiência com os correspondentes populares. Além das 

entrevistas, outras duas fontes de informação ganham destaque neste 

capítulo: as avaliações realizadas periodicamente pelo SEDICA para 

avaliar o trabalho e os roteiros de programas que foram ao ar com a 

participação dos correspondentes. De próprio punho, cada um deles, 

avalia o seu trabalho como correspondente do setor de comunicação da 

diocese de Juazeiro. A seguir, foi feita uma Análise global, levando em 

consideração as seguintes variáveis: 1. A comunicação comunitária 

como elemento de democratização dos meios de comunicação; 2. A 

experiência dos correspondentes populares dando ênfase à participação 

popular e à elaboração de novos discursos na política local, 3. O papel 

da (ICAR) no desenvolvimento de experiências de comunicação 

comunitárias marcadamente engajadas com um discurso de 

transformação social; 4. Qual a influência da comunicação comunitária 

na disseminação do conceito de cidadania, bem como sua influência no
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desenvolvimento social local; 5. Mecanismos que fazem os temas de 

interesse social ganharem novos significados no espaço público local.
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Capítulo 1 
Opção preferencial pelos pobres
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“Na história da Igreja, a má articulação dos pólos do 
discens e do docens em benefício quase sempre do docens 
(Hierarquia) levou a situações de autoritarismo 
inaceitáveis à luz de critérios evangélicos (Lc 22, 2528). 
O caminho era de uma mão  só que ia da Hierarquia que 
ensina para o povo que apenas ouvia. Importa criar um 
caminho de duas mãos: do discens para o docens e do 
docens para o discens.” 
(BOFF, 1982. p 219) 

“Para nós, a 'educação como prática de liberdade' é, 
sobretudo e antes de tudo, uma situação verdadeiramente 
gnosiológica. Aquela em que o ato cognocente não 
termina no objeto cognoscível, visto que se comunica a 
outros sujeitos, igualmente cognoscentes. Educador 
educando e educandoeducador, no processo educativo 
libertador, são ambos sujeitos cognoscentes diante de 
objetos cognoscíveis, que os mediatizam.” 
(FREIRE, 1982. p. 78) 

“La tarea histórica que nos desafía no es, pues, sólo la de 
cambiar el contenido de los mensajes, sino sobre todo el 
carácter mismo de la comunicación, su sentido 
unidirecional, de modo de que todos los hombres y todos 
los sectores y grupos sociales puedam participar en ella 
siendo  según una expressión ya consagrada por amplio 
consenso  'alternadamente emissores y receptores' y, 
para usar el feliz neologismo de Cloutier, ejercer su 
derecho y desarrollar su faculdad de ser emirecs. La 
comunicación, o es partiticipativa, o no es tal 
comunicación.” 
(KAPLÚN, 1983, p.42)
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Este capítulo busca criar uma visão panorâmica sobre os principais 

elos que possibilitaram uma “opção preferencial pelos pobres” 

implementada pela Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) na 

América Latina e, mais especificamente, reconhecer suas influências 

nas atividades pastorais católicas no Brasil. O período retratado envolve 

períodos governamentais ditatoriais que afloraram nos países latino 

americanos sustentadas por interesses de empresas nacionais e 

internacionais num mapa geopolítico de militarismo conservador. Ao 

lado de experiências sociais e políticas excludentes e violentas, uma 

série de atividades diferenciadas foram forjadas ao longo dos anos 

1960/1980 que marcariam as atividades católicas no Brasil durante os 

anos 1990 e 2000. O questionamento e interpretações contraditórias 

sobre a concepção de “religião como ópio do povo” e a leitura de 

pensadores marxistas sobre a contribuição da prática pastoral católica 

ganham dimensões novas com experiências iluminadas pelo Concílio 

Vaticano II e pelos debates nas Conferências de Medellín e Puebla. A 

própria Teologia da Libertação e sua releitura sobre como viviam os 

primeiros cristãos demonstram que  marxismo e cristianismo têm mais 

coisas em comum que o debate até ali tinha desvendado. 

São marcas desse período as influências de Paulo Freire e a busca de 

uma metodologia de alfabetização dialógica que procurava  desenvolver 

a consciência crítica e conquistar a participação libertadora, gérmen de 

esperança do fim da  pobreza e da miséria. As contribuições de Juan 

Diaz Bordenave e Mario Kaplún na busca pela quebra do conceito 

verticalizado de comunicação e as aventuras em busca de um 

“EMIREC” (EMISSOR↔RECEPTOR). Experiências com Rádios 

Comunitárias com altofalantes, rádios piratas, rádios e TVs 

comunitárias, casseteforo, jornais e boletins paroquiais, dinâmicas de 

grupos e tantas outras atividades que tinham como meta o estímulo à 

participação e o envolvimento consciente com os movimentos sociais 

que buscavam melhores condições de vida para a população. É possível 

dizer que marxismo, novas práticas pastorais católicas e a comunicação
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participativa no período estudado abrem os caminhos para novas 

experiências que procuraram na consciência crítica os caminhos para a 

transformação social. 

1. Religião, Ópio do Povo? 

A discussão sobre  “Marxismo e religião” sempre provocou debates 

acirrados entre os membros da ICAR e da esquerda na América Latina. 

A questão que mais chamou a atenção colocou em destaque a 

conhecida frase “a religião como ópio do povo”. Lênin, por exemplo, 

defendia que a frase de Marx era pedra angular de toda a concepção 

marxista a respeito de religião. 

O marxismo considerou sempre todas as religiões, 
todo o clero, todas e cada uma das organizações 
religiosas, com órgãos da reação burguesa postos a 
serviço da defesa da exploração e do 
embrutecimento da classe operária (BRESSER 
PEREIRA, 2006, p.158159). 

Michael Löwy parte em seu artigo sobre “Marxismo e Religião: o ópio do 

povo?” de uma constatação inquietante: a emergência do cristianismo 

revolucionário e da Teologia da Libertação (TdL) na América Latina 

colocam novas questões  que não podem ser respondidas sem uma 

renovação da análise marxista sobre religião. Tão inquietante quanto a 

constatação é a pergunta “O marxismo pode nos ajudar a explicar esses 

eventos inesperados?” (LÖWY, p. 271272) 

Löwy mostra que essa frase, na obra de Marx, nem pode ser 

considerada dentro de uma perspectiva marxista, porque, segundo o 

autor, quem lê o ensaio “Sobre a crítica da filosofia do direito de Hegel”, 

de 1844, verá que, ainda jovem, Marx encarna as idéias de uma certa 

esquerda neohegeliana que enxergava a religião como alienação da
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essência humana. Löwy chama o jovem Marx de “prémarxista” e “neo 

hegeliano” porque suas referências não levaram em consideração duas 

premissas fundamentais do quadro teórico marxista: os conceitos de 

classe e história. 

Só em “A ideologia Alemã”, de 1846, Marx passa a estudar a religião 

como uma realidade social e histórica. 

O elemento chave deste novo método para a análise 
da religião é  aproximarse dela como uma das 
diversas formas de ideologia,  ou seja, da produção 
espiritual de um povo, da produção de idéias, 
representações e consciência, necessariamente 
condicionadas pela produção material e 
correspondentes relações sociais (LÖWY, p. 273). 

Depois de escrever “A ideologia Alemã”, Marx prestou pouca atenção à 

religião  “como um universo específico de significados culturais e 

ideológicos”, indica Lowy. 

Revisando as interpretações que fizeram sobre os estudos de Karl Marx 

sobre a religião, Löwy destaca a confusão que diversos autores fizeram 

ao interpretar a frase “a religião como ópio do povo”. Para o autor, 

Engels foi quem melhor entendeu as observações de Marx. Engels 

percebeu na atuação histórica da ICAR um duplo caráter. De um lado , 

um papel de legitimação da ordem existente e, por outro lado, “de 

acordo com as circunstâncias sociais, seu papel crítico, de protesto e 

até revolucionário (LÖWY, p. 275). O que interessava a Engels era o 

estudo do cristianismo primitivo, que ele defendia como“a religião dos 

pobres, desterrados, condenados, perseguidos e oprimidos” (LÖWY, p. 

275) . Na descrição de Engels, os primeiros cristãos eram originários 

das camadas mais baixas da sociedade e chegou a criar um paralelo 

entre a “primitiva cristandade” e o socialismo moderno dizendo que
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(a) ambos os movimentos foram criados pelas 
massas – não por líderes nem profetas; b) seus 
membros foram oprimidos, perseguidos e proscritos 
pelas autoridades dominantes e; (c) pregaram por 
uma iminente liberação e eliminação da miséria e da 
escravidão (LÖWY, p. 275). 

Uma leitura do texto “Contribuição para a história do Cristianismo 

Primitivo” 1 , de Friedrich Engels, coloca o leitor diante de bom exemplo 

de como os primeiros cristãos serviram de referência para a 

compreensão do socialismo. Para Engels, a história do cristianismo tem 

vários pontos de contato com o movimento operário. Na origem, o 

cristianismo era um movimento dos oprimidos e apareceu primeiro 

como religião dos escravos, dos pobres, dos povos subjugados ou 

dispersos por Roma. Tanto o cristianismo, como o socialismo, segundo 

o autor, pregaram a libertação de um estado de servidão e miséria para 

um mundo melhor. 

Engels explica que os primeiros cristãos eram recrutados entre os 

“laboriosos e os fatigados” e que estes pertenciam as mais baixas 

camadas do povo. Para Lowy, nos estudos de Engels, 

[...]a cristandade não apareceu (como em Feuerbach) 
como uma ‘essência’ atemporal, mas sim como um 
sistema cultural experimentando transformações em 
diferentes períodos históricos. Primeiro a 
cristandade foi uma religião dos escravos, depois a 
ideologia estatal do Império Romano, depois 
vestimenta da hierarquia feudal e finalmente se 
adapta à sociedade burguesa. Assim aparece como 
um espaço simbólico em que se enfrentam forças 
sociais antagônicas – por exemplo no século XVI: a 
teologia feudal, o protestantismo burguês e os 
plebeus hereges  (LÖWY, p. 274275). 

Não foram poucos os teóricos marxistas que discutiram a religião, mas, 

para Löwy, a maioria dos estudos realizados no século XX não 

1 1ª Edição: Die Neue Zeit, em 189495 
Fonte: Partido da Causa Operária 
Transcrição: Rodrigo Jacob, julho 2007 
HTML: Fernando A. S. Araújo, julho 2007 
Disponível em: www.pco.org.br/revista_digital/2006/setembro/engels_5_3.htm , visitado em 20 de setembro de 2007

http://www.pco.org.br/revista_digital/2006/setembro/engels_5_3.htm
http://www.marxists.org/portugues/admin/correio.htm
http://www.marxists.org/portugues/admin/correio.htm
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conseguiram originalidade e independência em relação ao  pensamento 

expresso na  matriz teórica de Marx e Engels ou seja “se limitam a 

comentar, desenvolver ou aplicar as idéias esboçadas” por esses autores 

(LÖWY, p. 277). 

Rosa de Luxemburgo, em “O socialismo e as Igrejas”, de 1905, para 

mostrar a proximidade entre o que pregava a social democracia alemã e 

os primeiros cristãos, afirmou que os padres que combateram o 

comunismo condenaram os primeiros apóstolos, que eram “ardentes 

comunistas”. Sua descrição vai encontrar amparo nos textos de São 

Basílio, do século IV d.C., e São João Crisóstomo (347 – 407 d.C.). De 

São Basílio, Rosa de Luxemburgo resgata o documento em que o autor 

questiona qual a origem da propriedade privada. 

Miseráveis, como vos ireis justificar diante do Juiz 
do Céu? Vós dizeisme: Qual é a nossa falta, quando 
guardamos o que nos pertence? Eu perguntovos: 
Como é que arranjastes isso a que chamais de vossa 
propriedade? Como é que os possuidores se tornam 
ricos, senão tomando posse das coisas que pertence 
a todos? Se todos tomassem apenas o que 
estritamente necessitam, deixando o resto aos 
outros, não haveria nem ricos e nem pobres 
(Luxemburgo, 1905) 2 . 

Pouco depois, Rosa de Luxemburgo resgata a 11ª homilia de São João 

Crisóstomo sobre o Ato dos Apóstolos para exemplificar a estreita 

relação entre a partilha dos bens e o fim das desigualdades sociais. “E 

havia uma grande caridade entre eles (os Apóstolos); ninguém era pobre 

2 
1ª Edição: folheto publicado pelo Partido Social Democrata Polaco, em 1905. Uma edição russa apareceu em 1920. 

A edição francesa foi publicada pelo Partido Socialista Francês em 1937. A primeira edição inglesa foi publicada pela 
Socialist Review, de Birmingham. 
Fonte da Presente Tradução: Socialism and the churches, Luxemburg Internet Archive (marxists.org), 2003. 
Tradução de: Alexandre Linares. 
HTML  por José Braz para The Marxists Internet Archive. 
Direito de Reprodução: Luxemburg Internet Archive (marxists.org), 2002. A cópia ou distribuição deste documento é 
livre e indefinidamente garantida nos termos da GNU Free Documentation License. 
Disponível  em  www.jpt.org.br/publicacoes/upload/socialismo_igrejas.doc,  visitado  em  10  de  outubro  de 
2007.

http://www.marxists.org/admin/volunteers/biographies/jbraz.htm
http://www.marxists.org/index.htm
http://www.marxists.org/admin/legal/fdl.htm
http://www.jpt.org.br/publicacoes/upload/socialismo_igrejas.doc
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entre eles. Ninguém considerava como seu o que lhe pertencia, todas as 

suas riquezas estavam em comum...” (Luxemburgo, 1905). 

Antonio Gramsci também refletiu sobre as características internas das 

Igrejas nos seus “Cadernos do Cárcere”.  O autor analisa que as 

diferenças internas da Igreja católica seguem princípios ideológicos 

segundo orientações de classes sociais. 

Toda a religião[...] é realmente uma multiplicidade 
de distintas e às vezes contraditórias religiões: há 
um catolicismo para os camponeses, uma para a 
pequena burguesia e trabalhadores urbanos, um 
para a mulher, e um catolicismo para intelectuais 
(apud LÖWY, p. 280). 

É importante destacar que também na América autores importantes 

discutiram a questão religiosa. Alguns chegam inclusive a sugerir que 

há uma estreita ligação entre o espírito revolucionário e a religião. José 

Carlos Mariátegui, em “O Homem e o mito”, trata a revolução e religião 

de maneira muito próxima. 

Os burgueses intelectuais ocupam seu tempo em 
uma crítica racionalista do método, da teoria e da 
técnica revolucionária. Que malentendido! A força 
dos revolucionários não está baseada em sua 
ciência, mas sim em sua crença, sua paixão, seu 
desejo. É uma força religiosa, mística, espiritual. É a 
força do Mito [...] A emoção revolucionária é uma 
emoção religiosa. As motivações religiosas se 
mudaram do céu para a terra. Não são mais divinas, 
mas sim humanas e sociais (apud LÖWY, p. 283). 

Marta Harnecker (2000, p.359) acredita que houve uma certa miopia 

quando a esquerda latinoamericana refletiu sobre religião na região. A 

confusão foi confundir hierarquia da Igreja e Cristianismo. Parte da 

confusão foi responsabilidade de uma visão “mecânica” sobre a 

apreciação de Marx sobre a religião como ópio do povo. Essa análise, 

segundo a autora deixou de lado “as potencialidades revolucionárias do 

cristianismo” no continente americano.
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Mas as tranformações que começaram a ocorrer na 
Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II (1962 
1965) e que culminaram com a Conferência de 
Medellín em 1968, o surgimento da “Teologia da 
Libertação” e o movimento das “comunidades cristãs 
de base”, a que se tem de acrescentar a gesta do 
padre Camilo Torres, que morre combatendo na 
guerrilha do ELN na Colômbia, vão alternando esta 
injusta apreciação do papel que podem 
desempenhar os cristãos na revolução 
(HARNECKER, 2000, p.359). 

BresserPereira, ao estudar as revoluções utópicas dos anos 60, 

afirma que foi no papado de João XXIII que cristianismo e marxismo 

tiveram um momento de grande aproximação. Vários foram os diálogos 

e encontros na Itália e em  países do Leste Europeu entre marxistas e 

católicos buscando diferenças e sintonias. 

O sentido fundamental de seu papado é o estímulo 
ao diálogo, seja o diálogo com os nãocatólicos, 
principalmente com os marxistas, seja o diálogo 
entre católicos através do Concílio. E assim, sob sua 
chefia, a Igreja Católica respira, renovase, sacode 
suas amarras. Resultado direto dessa liberalização é 
o diálogo que logo tem início entre católicos e 
marxistas. – diálogo esse cuja validade seria logo 
depois reafirmada por Paulo VI na Ecclesiam Suam 
– através de uma iniciativa editoral – publicação na 
Itália, em 1964, de um livro em que marxistas e 
católicos se alternam no debate. Ocorrem depois 
uma série de debates de caráter internacional a 
partir de 1965. Os mais importantes deles são os 
organizados em Saltzburgo em maio de 1965, em 
Herrenchiemsee (também na Alemanha Ocidental) 
em maio de 1966, e em Marianske Lazne, 
Tchecolováquia, em abril de 1967. O título de cada 
um desses encontros  foi, respectivamente, 
“Cristianismo e Marxismo, Hoje”, “A Humanidade 
Cristã e o Humanismo Marxista, Hoje” e  “A 
Criatividade  e a Liberdade na Sociedade Humana”. 
Mas o diálogo não se limitou apenas a essas 
reuniões. Católicos são convidados a participar de 
conferências marxistas; intelectuais marxistas vão 
discutir em seminários  católicos. O ponto de 
partida são sempre grandes semelhanças entre o 
humanismo cristão e o humanismo marxista. Do
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lado dos católicos salientamse as origens 
revolucionárias e comunitárias da Igreja anteriores a 
Justiniano. Do lado dos marxistas, ressaltamse, 
dentro de uma perspectiva histórica, as 
modificações por que passou a Igreja nos últimos 
tempos. Fazemse concessões mútuas (BRESSER 
PEREIRA, 2006, p.158159). 

BresserPereira conta que  processo de renovação da Igreja 

Católica, que iria marcar o século XX, começa durante a  Segunda 

Guerra Mundial. O que acontece é uma grande reconciliação da Igreja 

Católica com o mundo. Segundo o autor, grande contribuição para 

renovação do pensamento católico vem dos estudos do Jesuíta Teilhard 

de Chardin, que teve suas obras publicadas depois de sua morte uma 

vez que seus trabalhos foram proibidos pelo Vaticano. É Teilhard de 

Chardin que propõe “uma visão global e integrada do universo, da sua 

evolução, do surgimento do homem e do seu destino” (BRESSER 

PEREIRA, 2006, p.142). Reavaliando a idéia de que a “religião é o ópio 

do povo”, Teilhard de Chardin diz 

Esse evangelismo já não possui qualquer odor ao 
ópio que nos acusam (tão amargamente e com certo 
direito) de ministrar às multidões; nem é sequer, 
simplesmente, o óleo suavizante, espalhado sobre as 
chagas e o maquinismo sofredor da humanidade 
(apud BRESSERPEREIRA, 2006, p.148). 

Giovanni Semeraro discutindo os horizontes teóricos da esquerda 

católica nos anos 1950 e 1960 descreve os resultados de uma pesquisa 

de Emmanuel de Kadt com os autores mais citados entre os cristãos de 

esquerda. Theilhard de Chardin aparece com 45% e Marx com 34%. 

Semeraro explica esse tipo de leitura da seguinte forma: 

A medida que cresciam as necessidades de 
aprofundar mais as temáticas do 
subdesenvolvimento, da cultura, da ideologia, da 
educação, da promoção humana, dos conflitos 
sociais e da exploração econômica, os cristãos de 
esquerda procuravam aprofundar mais o campo das 
ciências políticas, econômicas e sociais 
(SEMERARO, 1994, 113).
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Os sinais de renovação na atuação da Igreja Católica foram 

fundamentais para as reflexões que leigos, padres, bispos e teólogos 

fizeram depois da abertura conquistada com João XXIII. As estrutruras 

sociais, políticas e econômicas injustas na América Latina foram 

encontrando resposta numa leitura cristã e marxista da realidade local. 

Reagan explica que essa realidade era vista como monstruosa. 

Entre os múltiplos aspectos da renovação pastoral, 
exemplificada pela Igreja do Brasil,  a opção pelos 
pobres, como foi esboçada pela Assembléia de 
Bispos da América Latina em Medellín, na Colômbia, 
em 1968, e enfatizada pelos mesmos na Conferência 
de Puebla, no México, em 1979, é central. Esta 
opção pelos pobres é central  tanto sob o ponto de 
vista histórico como teológico. Historicamente, foi a 
consciência crescente da magnitude da injustiça 
social na América Latina, que levou a uma 
autocrítica religiosa num contexto econômico e 
político. Ao refletir sobre a situação social e 
percebendo a contradição da mesma com as 
palavras do Evangelho, os cristãos perceberamna 
como um escândalo. O fato de países – com 
populações majoritariamente católicas – tolerarem 
tal injustiça, começou a lhes parecer monstruoso. 
Conciência de viver numa sociedade estruturada no 
pecado, levou alguns a se perguntarem qual seria o 
sentido de serem cristãos, dentro de estruturas 
sociais, econômicas e políticas que conservaram a 
maioria na miséria, em benefício da vida luxuosa de 
uma minoria. 
O tipo de situação comum nos países da Europa e 
na América do Norte do século passado era o de 
injustiças sociais em larga escala. Somente com Karl 
Marx é que as raízes estruturais da situação se 
tornaram claras. Na América Latina, alguns cristãos, 
horrorizados com a pobreza circundante, tomaram 
logo conhecimento da nova análise científica e 
perceberam que o problema esta nas estruturas 
selvagens da sociedade capitalista. Havia, pois, 
motivos pastorais para uma determinação de mudar 
aquela sociedade (REAGAN, 1986, p. 2627).
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2. Igreja Povo de Deus 

Se os marxistas vão aos primeiros cristãos para melhor 

compreenderem as verdadeiras contribuições do cristianismo às 

populações durante os séculos de História da humanidade, também 

autores mais  recentes retomam a experiência comunitária dos 

primeiros cristãos (BOFF, 1984; MELO, 2005; GOMES, 1990; SOARES, 

1988). 

Leonardo Boff ensina que o conceito  primitivo de Igreja pode ser 

definido de duas formas. A primeira forma, explica ele,  vem grego 

profano. Neste  “EkklesiaecclesiaIgreja” significa a reunião dos 

cidadãos, que convocados por um arauto discutiam em praça pública 

as preocupações da comunidade, sendo assim, os cidadãos eram 

considerados homens livres. A segunda forma, identificava Ekklesia 

como o próprio evento e o momento da reunião.  Na transposição para o 

discurso teológico, ainda segundo Boff, “Igreja é o encontro da 

comunidade de fiéis, encontro provocado por Cristo e pelo Espírito 

Santo para celebrar, aprofundar sua fé e discutir seus problemas à Luz 

do Evangelho.” É importante destacar que, no sentido primitivo, Igreja é 

mais um acontecimento que pode ocorrer em qualquer lugar, inclusive 

“debaixo de uma mangueira, na casa de um coordenador ou mesmo 

dentro do edifício da Igreja” do que a instituição com os seus bens, 

serviços, leis doutrinas e ministérios.(BOFF, p.235) 

Para ficar mais claro, o conceito de Igreja como evento não implica 

continuidade. Agora, se implicar em coesão e continuidade organizada 

dos fiéis a melhor definição para esse tipo de experiência de Igreja  é 

Povo de Deus. Segundo Boff, todo povo tem história e consciência de 

seus valores, tem um projeto histórico ao redor do qual todos se 

congregam e um poder de organização. A princípio todos fazem parte do 

Povo de Deus e são iguais e cidadãos do Reino de Deus. Nessa 

perspectiva, a missão é confiada a todos e não cria distinção entre os
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fiéis. “O Portador histórico da causa de Jesus e de seu Espírito é todo o 

povo.”  (BOFF, p.235) 

Ressalta o autor, que o povo logicamente é organizado, mas as 

instâncias de  organização só se justificam como serviço em benefício de 

todos e não com expropriação daquele sagrado poder de Cristo do qual 

todos os membros são herdeiros e depositários (BOFF, p.236). No 

entendimento do autor, a divisão entre leigos, Igreja discente, e corpo 

hierárquico, Igreja docente, só pode ser compreendida se “salvaguarda a 

funcionalidade interna dos pólos e se evita toda a mentalidade 

ontocrática e classista.”  Boff explica que o conceito primitivo de Igreja 

explicita um modelo alternativo de organização das relações 

comunitárias, mas que na verdade a tríade bispopresbíterodiácono é o 

que é defendido nas epístolas católicas. Nesse modelo, identificado em 

Santo Inácio de Antioquia, bispo, presbítero e diácono são os portadores 

privilegiados do Espírito e sobre eles se constroem a comunidade, 

criando uma clara separação entre os membros da Igreja, que, assim 

entendidos, deixam de ser compreendidos como iguais (BOFF, p.236) 

Mas é importante que conscientizemos o fato de que 
, nos primórdios, se ensaiou outro modelo de 
comunidade, mais fraterno, circular e participado 
por todos. Este ensaio de outrora, sempre ficou na 
memória da Igreja; movimentos carismáticos, grupos 
de forte evangelismo religioso, utopistas sempre de 
novo tentaram atualizálo. Ele nunca deixou de 
alimentar o onírico cristão e jamais deixou de ser 
ensaiado pela via da vida religiosa (BOFF, p.237). 

Para Leonardo Boff, é a partir de anos 60 que os mecanismos de 

subdesenvolvimento e, por conseqüência, de pobreza foram explicitados 

com muita clareza. A compreensão naquele momento dava luz a uma
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visão sobre o sudesenvolvimento baseado no próprio modelo de 

desenvolvimento capitalista mundial. A teoria da dependência explicava 

que para manter os níveis de acumulação do capital eram necessárias a 

manutenção de “relações profundamente dissimétricas com os países 

mais atrasados tecnologicamente e ricos em matériasprimas; estes são 

mantidos no subdesenvolvimento, que aparece, então, como a outra 

face do desenvolvimento.” (BOFF, 1982, p. 23). Boff relaciona a 

consciência sobre a opressão à participação religiosa. 

É aqui que se faz importante a verificação de como o 
povo faz a passagem do religioso ao político. 
Geralmente, para eles as duas realidades vêm 
unidas. Começa pelo religioso. Aí ele se dá conta das 
injustiças que são pecado que Deus não quer. 
Depois passa para a compreensão das estruturas 
reais que produzem as injustiças. Importa mudálas 
para que não produzam mais o pecado social (Boff, 
1982, p. 25). 

A articulação entre a consciência de opressão, leitura inspirada na 

bíblia e transformação social encontra espaço na comunidade eclesial 

de base (CEB´s). Para o autor a comunidade eclesial é espaço para a 

prática da democracia. Nela novas formas de distribuição do poder são 

exercitadas. Nas CEB´s, o pobre é o “o novo sujeito histórico emergente 

que, provavelmente, decidirá os destinos da sociedade futura” (BOFF, 

1982, pág. 27). 

Sobre o assunto, Luiz Eduardo W. Wanderley (2007) fez minucioso 

trabalho sobre democracia e Igreja Popular. Ele explica que umas das 

principais fontes de interpretação da Teologia da Libertação para 

identificar o sujeito transformador da realidade de pobreza em que se 

encontram as populações latinoamericanas é o marxismo. Para ele, em 

Marx e seus seguidores,
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O proletariado é o sujeito coletivo portador de 
universalidade, o demiurgo da nova história, a quem 
cabe a direção política em todos os processos 
revolucionários, secundarizando os demais sujeitos. 
O motor privilegiado das mudanças estruturais é a 
luta de classes entre as duas classes fundamentais 
do capitalismo, ou seja, a burguesia e o proletariado 
(WANDERLEY, 2007, p.1718). 

Com o desenvolvimento do Capitalismo e a conseqüente modificação da 

estrutura de classes constitutivas desse sistema houve a necessidade 

de ampliar a reflexão sobre o surgimento de novas frações das classes 

fundamentais. O papel das classes médias ganhou destaque nesse 

momento de evolução do Capitalismo. O conceito de sujeito coletivo, 

proposto por  Eder Sader deixa claro essa nova etapa de análise: 

“Coletividade onde se elabora uma identidade e se organizam práticas 

por meio das quais seus membros pretendem defender seus interesses e 

expressar suas vontades, constituindose nessas lutas”. (WANDERLEY, 

2007, p.18) A diferença é que o sujeito transformador ganha novos 

contornos.  “À premissa do sujeito constituído ou designado pela teoria 

se antepôs a do sujeito que se constituía  pela prática” (WANDERLEY, 

2007, p.18). 

Soares, Puntel e Melo, refletindo sobre comunicação e Igreja Católica, 

destacam outros aspectos interessantes sobre a conduta da Igreja desde 

sua origem. Para Soares, é “Sob o signo da autoridade, que dita normas 

e fixa padrões de comportamento, que a comunicação dever ser 

estudada...(SOARES, 1988, p.30). Puntel relaciona “autoridade” como 

sinônimo de hierarquia, o que, segundo ela, deve ser entendido como 

centralização da tomada de decisão. 

Marques de Mello, na mesma linha, acredita que as formas de 

comunicação sofreram uma variação no tempo que corresponde às 

transformações estruturais da própria instituição. O autor divide em 

dois momentos a trajetória do cristianismo.



36 

1)Cristianismo primitivo – pautado pela existência 
de comunidades que se nutrem da Palavra de Cristo 
e do seu simbolismo teológico. Tratase de uma 
instituição eclesial nãoinstitucionalizada. 
Evidentemente, o modo se comunicação dominante 
se articula a partir de fluxos horizontais que 
traduzem a participação dos cristãos na 
interpretação do Evangelho e do seu anúncio. São 
fluxos múltiplos e diferenciados que configuram 
uma interação plena dos cristãos; eles integram a 
comunidade e participam igualmente, no mesmo 
espaço social, da interpretação do Evangelho. 
2) Cristianismo moderno – caracterizado pela 
existência de uma instituição eclesial, que se 
organiza como depositária do saber teológico e 
estabelece códigos para a leitura do Evangelho. Ao 
institucionalizarse, a Igreja afigurase como típica 
organização comunicadora, arbitrando os 
parâmetros que vão determinara interpretação do 
Evangelho. Os padrões de comunicação dominantes 
não comportam os fluxos horizontais. É possível 
identificálos, residualmente, em certos 
acontecimentos ou episódios que resgatam a 
horizontalidade vivencial das pequenas 
comunidades. Mas enquanto instituição, marcada 
por um caráter multinacional, o padrão dominante 
de comunicação é aquele que projeta fluxos 
verticais. Fluxos que se originam nas hierarquias e 
descem às bases, prescrevendo a maneira de 
exercitar o cristianismo (MELO, 2005, p. 2324). 

3. Concílio Vaticano II 

Os ares de reforma dentro da Igreja Católica chegam em uma 

década (19551965) bastante promissora.  Com a morte do Papa Pio XII, 

em 1958, assumiu seu lugar João XXIII, responsável por importantes 

transformações na Igreja. As encíclicas Mater et Magistra (1961), 

Pacem in Terris (1963) e a convocação do Concílio Vaticano II (1962 

1965) foram os grandes marcos da atuação do novo papa.
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As encíclicas de João XXIII ... modificaram o 
pensamento católico oficial. Ambas desenvolveram 
uma nova concepção da Igreja, mais em sintonia 
com o mundo secular moderno, comprometida em 
melhorar o destino dos seres humanos na Terra e 
em promover a justiça social. O Concílio Vaticano II 
começou em 1962 sob orientação de João XXIII, 
reunindo os bispos do mundo inteiro em Roma para 
discutir a visão mais aberta da Igreja, e teve um 
efeito retumbante (MAINWARING, 1989, p.62) 

De 1962 a 1965, convocados por João XXIII, reuniuse em Roma 

cerca de 2000 bispos de todo o mundo para os trabalhos e discussões 

em torno do  Concílio Vaticano II. A decisão de convocar o Concílio, por 

si só já mostra o tipo de postura adotado pelo papa. Desde o Concílio 

Vaticano  I, no século XIX, quando a infalibilidade do papa foi aprovada, 

as decisões na Igreja chegavam aos povos  “como uma pirâmide 

monolítica, encimada pela Cúria e pelo papa, que ditava verdades 

soberanamente, sem a menor participação dos bispos e dos padres.” 

((BRESSER PEREIRA,  p.161) 

A convocação do Concílio Vaticano II propõe a busca de respostas 

a uma crise detectada por João XXIII. Seu pontificado abre as portas da 

Igreja para uma reaproximação do clero com as exigências de um tempo 

novo, com necessidades diferentes. 

O Concílio Vaticano II, como outros concílios 
anteriores, foi convocado para tratar de uma crise. 
Desta vez, o problema não era uma nova heresia, 
mas uma consciência do abismo crescente entre a 
pregação da Igreja e a compreensão do mundo, entre 
o ministério eclesiástico e a mentalidade dos que 
deveriam receber o ensinamento. 
Um mundo transformado por novas tecnologias não 
podia compreender uma mensagem expressa numa 
filosofia e num palavreado de séculos atrás. Um 
mundo em mudanças não podia captar uma 
mensagem em termos estáticos. Um mundo 
democrático não podia digerir uma mensagem que 
se apresentava com a armadura da monarquia. A 
crise era mais pastoral do que doutrinal, e isto quer 
dizer que ela estava relacionada muito mais com a 
forma de a Igreja exercer sua missão evangelizadora, 
do que com a compreensão da mensagem em si e a
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linguagem teórica usada em sua sistematização. O 
objetivo do Vaticano II não fora anatematizar, nas 
evangelizar. Não fora formular diatribes contra o 
mundo moderno, mas dialogar com ele. A Igreja 
estava tentando recobrar parte da credibilidade 
perdida, pelo fato de ter perdido o contato com o 
mundo, cuja transformação constituía sua própria 
razão de ser (REGAN, 1986, 3132). 

BresserPereira chama esse processo de abertura de 

“descomprometimento da Igreja com a ordem estabelecida” e identifica 

“a adoção de uma ideologia e de práticas políticas que vão desde o pleito 

por reformas  profundas na sociedade latinoamericanas até a defesa da 

revolução socialista e a sua prática na conscientização popular e na 

guerrilha” (BRESSER PEREIRA, p.107). 

A Igreja Católica estava profundamente 
comprometida com as classes dominantes e o 
sistema de poder vigente. Isto é especialmente válido 
para os povos latinos e particularmente para a 
América Latina, onde a Igreja conta com a maioria 
de seus fiéis.  A tese central (...) é de que, 
recentemente, vem ocorrendo um rápido processo de 
descomprometimento da Igreja. Esta deixa de ser 
parte do sistema dominante, ao mesmo tempo em 
que vai perdendo os privilégios a que fazia jus pelo 
apoio que dava a esse sistema (BRESSERPEREIRA, 
p.107108). 

BresserPereira explica que a transformação na Igreja aconteceu 

porque as elites do continente não mais precisavam da instituição para 

sacralizar a ordem estabelecida e também porque as classes populares 

buscavam em outras religiões respostas para suas necessidades 

espirituais. Essas duas constatações, feitas pelo autor nos anos 1969 e 

1970, servem de base para a análise que aparece no livro “Revoluções 

Utópicas dos anos 60”. 

Nestes termos, em fins dos anos 60, a Igreja em todo 
o mundo e, particularmente, na América Latina, 
mais do que uma Igreja em crise, era uma Igreja em 
revolução. Essa revolução atingia todos os seus 
setores: uma revolução teológica, moral, litúrgica, 
pastoral e, também, uma revolução política... 
(BRESSERPEREIRA, p. 200).
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Refletindo sobre o texto de BresserPereira, Regis de Morais 

(1982, p.29) alerta para uma análise extremamente sociologística. Ele 

afirma que mesmo quando a Igreja ocupava o papel de legitimar o poder 

estabelecido havia dissidências dentro da instituição. 

Isto porque aqui, ao que nos parece, fica clara a 
constatação de uma consciência evangélica que 
vinha já lutando por uma Igreja solidária e voltada 
para os pobres e humilhados, antes mesmo das 
mudanças profundas operadas pelo Concílio 
Vaticano II no que diz respeito à presença eclesial. 
Em 1943, um dos mais estimados pensadores 
católicos, Jacques Maritain, escrevia: ‘É que a boa 
nova anunciada para abrir o céu e a vida eterna 
quer também transformar a vida das sociedades 
terrestres no próprio seio de suas misérias e 
contradições. É que existem na mensagem 
evangélica virtualidades políticas e sociais que 
devem, a qualquer preço, desenvolverse na história. 
(Morais, 1982, p.29) 

Reagan alerta para os problemas enfrentados pela Igreja com sua 

opção pelos pobres. Para ele essa opção é tema central na renovação da 

Igreja do Brasil, que passa a ser inspiração para outras Igrejas no 

mundo porque, inspirada pelo Concílio Vaticano II, é consciente  de ser 

mais povo de Deus e menos autoridade; busca liderança evangélica e 

afastasse dos poderes estabelecidos; preocupase com os grandes 

problemas e preocupações da humanidade. 

Colocarse ao lado dos pobres é desafiar 
praticamente toda a obra e pompa do mundo, da 
carne e do demônio. Colocarse ao lado dos pobres, 
com plena consciência da natureza estruturada da 
exploração sofrida por eles, e chamar a atenção para 
o que está errado, é torcer o nariz dos mais 
sofisticados demônios soltos na escuridão 
dominante e se expor às chicotadas de suas caudas 
vingativas. 
A opção pelos pobres, assumida com seriedade, leva 
a uma atitude tão diferente para com alguns dos 
mais apreciados ídolos da sociedade contemporânea, 
que chega a levantar suspeitas. E a Igreja que a
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abraça é freqüentemente acusada de subverter a 
ordem. (REGAN, 163164) 

Sobre o Concílio, Joana Puntel afirma que as marcas do 

pontificado de João XXIII são: o diálogo e a modernização (o 

aggiornamento). Nesta linha, a pesquisadora explica que antes do 

concílio a Igreja privilegiava os temas espirituais. 

O concílio foi particularmente marcante nos novos 
conceitos de Igreja, de sociedade e da relação entre 
elas. Eram sem dúvida conceitos novos porque, no 
pensamento católico anterior, a Igreja se confinava 
em temas espirituais. Repensando sua natureza 
neste mundo, a Igreja definese agora como  um 
‘povo de Deus peregrino’, uma comunidade viva e 
mutável de fiéis, abrindo caminho através da 
História. A este respeito, o Vaticano II publicou um 
documento mais influente, A igreja e o mundo 
moderno (Gaudium et Spes), destacando 
especialmente o processo histórico e mutável de 
Igreja e seu papel mais ativo na sociedade. Em 
outras palavras, nesse documento, o Vaticano II 
incorpora os cristãos ‘nas alegrias e nas esperanças, 
nas tristezas e nas angústias dos homens e das 
mulheres, sobretudo dos pobres e de todos os que 
sofrem’ (GS1) (PUNTEL, 1994, 74). 

O apelo à modernização e à abertura da Igreja está expresso nas 

encíclicas elaboradas durante o pontificado de João XXIII. 

Nas encíclicas mencionadas [Mater et Magistra e 
Pacem in Terris], o papa dava relevância aos 
ensinamentos sobre trabalhadores e sindicatos, 
assuntos que não tinham sido abordados pelos 
papas anteriores. Por exemplo, na Rerum Novarum 
(1891), Leão XIII rejeitava a luta de classes e 
esboçava a situação sócioeconômica  como se 
‘alguns poucos ricos tivessem poder incontrolado 
sobre todos os restantes’. Já o papa João XXIII falou 
sobre a ordem internacional, que estava mudando 
dramaticamente, e discutiu os justos salários, as 
greves e a ajuda econômica. Realmente, João XXIII 
abriu um novo tópico: ele advertiu contra o
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colonialismo e as novas formas de imperialismo 
PUNTEL, 1994, 73). 

A troca de experiências entre bispos de realidades diferentes traz para o 

concílio uma grande diversidade de interpretações sobre o papel da 

Igreja e sua relação com o mundo. 

Neste contexto, a Igreja, no Vaticano II, começa a 
desenvolver um interesse geral pela análise 
sociológica, especialmente pelas teorias de 
modernização e desenvolvimento. O concílio concita 
a Igreja a entrar em diálogo ‘com o mundo’. No 
entanto, se o “mundo” era visto de modo otimista 
pela Europa, em rápida mudança social e 
tecnológica, o Terceiro Mundo o visualizava numa 
vasta pobreza. O interesse e a consideração da Igreja 
pela análise social logo se difundiu na América 
Latina, onde se impuseram questões como esta: o 
que significa proclamar a boanova (Evangelho) aos 
pobres, num mundo cristão onde a maioria do povo 
é iletrado, politicamente impotente e submetido à 
repressão de ditaduras militares? ( PUNTEL, 1994, 
74). 

Em quatro anos de debates acirrados sobre os rumos da Igreja Católica, 

a cobertura dos meios de comunicação divulgou para o quatro cantos 

do mundo os resultados do concílio. Pela primeira vez a imprensa 

cobriu um encontro da Igreja com tal destaque, o para David Regan 

(REGAN, 1986, p.11) mostra o alcance das propostas discutidas no 

encontro. 

As grandes intuições do Vaticano II penetraram a 
consciência dos católicos, indo à frente da mediação 
do clero. Os meios de comunicação cobriram de tal 
forma esse acontecimento da Igreja no século atual 
que os pontos mais importantes chegaram ao 
conhecimento de quase todos. Os católicos 
interiorizaram a Boanova e alegraramse (REAGAN, 
1986, p. 11). 

A Igreja sai do Concílio com  grandes avanços que podem ser expressos 

em práticas pastorais diferenciadas. Reagan enxerga uma revitalização 

de toda a Igreja e acredita que essa renovação vai atingir as estruturas
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sociais fortalecendo os espaços participativos e reorganizando os 

partidos políticos preocupados com a democracia no continente. 

Contra uma visão de Igreja parecendo velha e 
inválida, em vão tentando apoiarse no passado 
porque teme o futuro, surge o quadro da América 
Latina. Do meio daqueles que por muito tempo 
foram marginalizados surge a força do poder do 
Evangelho para transformar, para dar esperança aos 
oprimidos, unidade aos que nada têm e alegria aos 
desprezados. Um novo estilo de ação pastoral, 
embassado na mais pura inspiração do Concílio, 
leva a Igreja a lutar pela dignidade integral do 
homem e pelos direitos do pobre. Esta luta levaa a 
trabalhar com crescente insistência na mudança 
das estruturas econômicas e políticas injustas 
(REGAN, 1986, p.1213). 

4. A Teologia da Libertação 

Para Leonardo Boff, a teologia que ganha força pósconcílio tinha que 

responder a várias exigências das sociedades modernas. Ele destaca 

que ao iniciar o concílio a resposta que todos buscavam era com ser 

cristão num mundo crítico, adulto, funcionalista? Mas durante o 

encontro, descobriuse, em contato com a América Latina, África e Ásia, 

que outra questão atormentava ainda mais: Como ser cristão num 

mundo de empobrecidos e miseráveis? 

Historicamente, a Teologia da Libertação 3 (TdL.) é  uma resposta às 

orientações do  Concílio Vaticano II e às encíclicas de João XXIII. Era 

um jeito novo de refletir sobre a relação Igreja/mundo. Joana Puntel 

explica assim a origem da TdL.: 

A teologia da libertação encontra suas origens no 
início da década de 60, quando a Igreja oficial 
começava a reavaliar seu papel tradicional na 
sociedade. Esta nova tendência refletiase nas 
encíclicas do papa João XXIII, Mater et Magistra 

3 Ver LIBÂNIO, João Batista; ANTONIAZZI, Alberto. 20 anos de teologia na América Latina e no 
Brasil. Petrópolis: Editora Vozes, 1994. p. 1213



43 

(1961 e Pacem in Terris (1963, que destacavam a 
necessidade de mudanças estruturais e o direito 
humano a uma forma descente de existência e à 
participação na educação e na política. João XXIII 
acentuava que a Igreja era uma comunidade de 
iguais e que devia comprometerse com o 
desenvolvimento, entendido como mudanças na 
sociedade ( PUNTEL, 1994, 73). 

Com o teólogo peruano Gustavo Gutierrez, os princípios da TdL são 
discutidos em Chimbote. 

Servindose do Vaticano II como pano de fundo 
teórico, a teologia da libertação fez sua primeira 
apararição pública na Conferência de Chimbote, 
quando Gustavo Gutierrez apresentou as linhas 
mestras do pensamento teológico latinoamericano 
em julho de 1968, pouco antes da conferência de 
Medellín. ...( PUNTEL, 1994, p.75). 

As primeiras discussões sobre a TdL 4 aconteceram ainda durante o 

Concílio e conseguiu reunir um grupo de pesquisadores ao redor do que 

seria uma teologia que refletisse sobre a realidade do povo latino 

americano. 

A apresentação de Gutierrez era o resultado do 
trabalho e das discussões anteriores entre os 
teólogos latinoamericanos, começados em 1964. Ao 
fazer uma análise da dependência econômica e 
cultural, os teólogos latinoamericanos  haviam 
descoberto que também a teologia no continente era 
dependente de outras “teologias européias” , como 
por exemplo, a ‘teologia secular’, ‘teologia da 
revolução’, ‘teologia do desenvolvimento’ e‘teologia 
política’. E chegaram à conclusão de que tais 
‘teologias’ eram por demais limitadas e reduzidas  a 
estreitas perspectivas nacionais. Portanto, ‘as 
injustiças do imperialismo internacional 
continuavam desapercebidas e silenciadas’” 
injustiças do imperialismo internacional 
continuavam desapercebidas e silenciadas’( Puntel, 
1994,  75). 

4 Ver  LIBÂNIO, João Batista; ANTONIAZZI, Alberto. 20 anos de teologia na América Latina e no 
Brasil. Petrópolis: Editora Vozes, 1994. p. 1213. GUTIÉRREZ, Gustavo. Pobres e Libertação em Puebla. 
São Paulo: Edições Paulinas 1980.
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O tema da libertação chama a atenção em um continente sub 

desenvolvido e com carências não resolvidas desde a colonização. A 

população mestiça e dividida em idiomas distintos vira tema de uma 

teologia latinoamericana. 

Em outras palavras, era necessário pensar na fé 
dentro das realidades existentes, realidades que 
eram diferentes das dos países desenvolvidos. Havia 
necessidade de articular a teologia com o contexto 
sócioeconômico e político da América Latina: era 
uma realidade subjugada que chamava por 
libertação. As maiores tarefas em pauta eram, 
portanto, primeiro uma análise realista, com o 
levantamento da situação humana e religiosa na 
América Latina; e , segundo, uma reinterpretação 
teológica, ou seja, a criação de uma teologia da 
América Latina à luz do Vaticano II (PUNTEL, 1994, 
p. 76). 

A TdL é resposta dos teólogos a um cenário muito complicado na 

América Latina e busca esclarecer os mecanismos de reprodução da 

pobreza e do subdesenvolvimento. 

A Teologia da Libertação da América é ação pastoral 
surgida dentro da própria teologia. Com ela, a Igreja 
vai além da exortação verbal à sociedade 
contemporânea e engajase na ação pastoral, com o 
objetivo de transformar a sociedade (REGAN, p.11). 

Domezi destaca que as Conferências de Medellín, Puebla e Santo 

Domingos garantiram uma opção preferecial pelos pobres. O mais 

importante nesta história e a manutenção do apoio da Igreja na América 

Latina  para as transformações sociais, econômicas e políticas tão 

importantes para que os países latinoamericanos saíssem da pobreza. 

Seguindo o caminho optado em Medellín, reafirmado 
em Puebla e não negado em  Santo Domingos, todo 
o programa pastoral colocase no rumo do 
engajamento libertador, no qual são protagonistas e 
sujeitos criativos os empobrecidos da América 
Latina. A libertação é ação dos próprios oprimidos, e 
é fator  fundamental para o desenvolvimento  e par a 
transformação social. O pobre é vítima da opressão e
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sujeitos de libertação, é classe que conquista sua 
cidadania e é categoria teológica. (DOMEZI, p.23 
24). 

O Concílio Vaticano II foi um acontecimento marcante na relação da 

Igreja Católica com a comunicação social. Nesse Concílio foram 

aprovados dezesseis documentos, entre eles o "Inter Mirifica", aprovado 

em 4 de dezembro de 1963, que  foi o documento conciliar em que, pela 

primeira vez, “um concílio geral da Igreja se volta para a questão da 

comunicação” (PUNTEL, 2005, p.122). Antes desse documento, a igreja 

não tinha uma orientação geral  para o clero  e para os leigos sobre sua 

relação com os meios de comunicação. 

Soares explica que a produção de um documento a ser apresentado em 

um  Concílio é realizada por comissões destinadas a isso. Essas 

comissões chegam a convocar  especialistas católicos ou não para 

auxiliálas.  No caso do "Inter Mirifica", Ismar de Oliveira Soares conta, 

que só foram escutados padres e bispos. 

Podese acreditar  que a Igreja foi colhida pela 
necessidade de produzir um documento sobre o uso 
das técnicas de difusão, e sentindo que não 
dispunha, dentro de seus quadros dirigentes, de 
especialistas que tratassem do tema com segurança, 
optou por uma solução prudente: falar pouco, sem 
comprometerse e delegar a uma comissão a 
elaboração de uma instrução pastoral mais 
substanciosa (SOARES, 1988, p.104). 

Com tudo isso o documento inicial que foi apresentado em novembro de 

1962,  "foi considerado muito vasto". Os 114 artigos do texto inicial 

foram reduzidos para 24 e aprovados com 1598 votos a favor e 503 

contra (PUNTEL, 1994. p.55). Soares indica o "Inter Mirifica" como um 

divisor de águas no universo dos discursos da Igreja sobre a 

comunicação. Em relação a este documento, o autor destaca alguns 

avanços:
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1.(...) O tema da comunicação ganhou cidadania e 
independência na Igreja. Tal fato passa a ser 
importante, levandose em consideração que os 
padres presentes ao Concílio estavam  por questão 
de formação ou de prática pastoral  preocupados 
com outros temas, julgados controvertidos ou 
essenciais à renovação pretendida por João XXIII. 
(...) 
"2. Reconheceu à sociedade o direito à informação 
(art. 5). 
"3. Reconheceu que é dever de todos contribuir para 
formação das retas opiniões públicas (art. 8). 
"4. Deu preferência, diante do conteúdo duvidoso, à 
escolha livre e pessoal, em vez da censura e da 
proibição (art. 9). 
"5. Incluiu, no campo da pastoral dos meios, o dever 
da formação pessoal do receptor (art. 9), com a 
conseqüente indicação das formas necessárias para 
conseguila (art. 16). 
"6. Elevou os meios, da categoria de subsídios 
acessórios ao lugar privilegiado de instrumentos 
indispensáveis ao magistério ordinário  e ao serviço 
da evangelização (arts. 13, 14 e 17) (SOARES, 1988, 
p.105). 

O "Inter Mirifica" sofreu forte crítica por parte da imprensa francesa, 

americana e alemã. Isto, sem dúvida, fez dele o documento mais 

polêmico e que recebeu o maior número de votos contrários para a sua 

aprovação em todo o Concílio Vaticano II. Apesar disso,  ficaram 

expostos nesse documento as linhas gerais que seriam aprofundadas 

anos depois com a instrução pastoral "Communio et Progressio" 

(PUNTEL, 1994. p.55). 

Em maio de 1971, a Comissão Pontifícia para os Meios de Comunicação 

Social apresenta a "Communio et Progressio" como uma resposta da 

comissão ao "Inter Mirifica". Esse documento confirma a os avanços 

conquistados nos documentos do Concílio Vaticano II e " é relevante por 

seu tom e pelo desenvolvimento dos caminhos segundo os quais a ação 

pastoral deve utilizar os meios de comunicação: a esperança e o 

otimismo são dominantes e o caráter moralizador e dogmático 

desaparece." (PUNTEL, 1994. p.63)  Nesse documento a Igreja assumia
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os meios de comunicação  como "dons de Deus" e reforça que eles não 

deveriam ser deixados de lado no trabalho de evangelização. 

A discussão da comunicação no seio da Igreja ganhou novo contorno 

em 1983, quando o papa João Paulo II promulgou o Código de Direito 

Canônico. Ismar de Oliveira Soares constata que a comunicação social, 

neste Código, " mantém, pois, a visão instrumentalista que caracteriza o 

discurso católico, lembrando a secular posição de defesa da Igreja, 

desconhecendo, assim certos avanços contidos na Communio et 

Progressio, especialmente o quanto se diz neste documento sobre a 

legitimidade da opinião pública na Igreja." (SOARES, p.121) 

Outro ponto que mereceu destaque no novo Código foi a necessidade de 

censura prévia sobre os textos de cunho religioso. Veja o que diz  o 

parágrafo 1 do cânone 823: 

Para garantir a integridade das verdades da fé e dos 
costumes, é dever e direito dos pastoras da Igreja 
vigiar para que os escritos ou uso dos meios de 
Comunicação Social não tragam prejuízo à fé 
ou à moral dos fiéis; exigir que sejam submetidos ao 
seu juízo os escritos sobre fé e costumes a serem 
publicados pelos fiéis; como ainda reprovar os 
escritos que sejam nocivos à verdadeira fé e aos 
bons costumes (SOARES, p.120). 

A censura aos textos, que deveria ser feita pelo bispo do lugar onde vai 

ser publicada a obra, trouxe de volta uma forma dura de enfrentar os 

diferentes pontos de vista no universo católico. Em 2005, Leonardo 

Boff, numa reedição do seu livro “Igreja: Carisma e poder”, narra as 

dificuldades pelas quais passou e informa que até aquele ano cerca de 

140 teólogos foram vitimados pela Sagrada Congregação para a 

Doutrina da Fé, que ele insiste chamar de Exinquisição. 

Na América Latina e no Brasil, a forma de receber e ler os documentos 

vindos de Roma tomaram contornos latinoamericanos graças às 

Conferências Gerais do Episcopado LatinoAmericano, em especial as
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de Medellín (1968) e Puebla (1979), São Domingos (1992). Para José 

Marques de Melo, Medellín e Puebla, foram o caminho de encontro dos 

bispos latinoamericanos com o povo. No capítulo sobre "Meios de 

Comunicação Social", do documento final da Conferência de  Medellín, 

os bispos caem numa atitude de “ingenuidade e deslumbramento”:  "Há 

uma crença enorme nas potencialidades multiplicadoras das 

mensagens evangélicas disseminadas por meio da imprensa, rádio, TV e 

cinema. É quase uma proclamação da onipotência e onipresença 

daqueles meios." (MELO, 1980, p.6) Melo explica que os bispos já 

estavam comprometidos com a superação do subdesenvolvimento do 

continente e sonhavam em tornar os meios de comunicação massivos 

em instrumentos a favor dessa transformação. 

Em Puebla, os bispos superam a “ingenuidade e o deslumbramento” 

iniciais e propõem fazer  dos seus próprios meios de comunicação 

instrumentos em favor do bem comum. 

Se de um lado ocorre a desilusão quanto à 
factibilidade de se abrirem espaços nos grandes 
meios de comunicação para o trabalho de 
evangelização libertadora, de outro lado a Igreja 
desperta para o fato de que uma ação dessa 
natureza pressupõe uma postura dialógica. Assim 
sendo, os meios industriais de comunicação, pelo 
menos dentro dos marcos estruturais do 
capitalismo, mostramse impróprios e inadequados 
para gerar e disseminar uma pedagogia da 
comunicação. Exatamente por isso é que a prática 
da comunicação cristã, no último decênio [anos 70], 
revelou que meios alternativos precisavam ser 
encontrados, seja para romper o cerco do controle 
estatal (cada vez mais presente nos mass media), 
seja para superar a antiga postura do ministério 
vertical e dominador, estimulando maior capacidade 
de diálogo entre os agentes pastorais e a população 
oprimida  (MELO, 1980, p.8).
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As primeiras transmissões das "Escolas Radiofônicas" 5 , nas regiões 

mais pobres do Nordeste, pelo Movimento de Educação de Base  MEB, 

mostram uma preocupação crescente de determinados setores da ICAR 

com a comunicação. 

Já nos anos 60 e 70, em decorrência do Concílio 
Vaticano II, assistiase à emergência de duas 
tendências quanto ao entendimento do sistema de 
comunicação e ao uso de seus veículos: uma 
primeira e mais tradicional, advogando o emprego 
dos meios para reforçar a presença da instituição na 
macrosociedade, ainda que para tanto fosse 
necessário trabalhar diretamente com os 
controladores dos meios leigos (grupos de influência) 
e uma segunda, articulada em nível de base, que 
defendia  o uso popular para os recursos da 
comunicação em poder da Igreja, atitude pastoral 
que valorizou os denominados 'meios grupais de 
comunicação (SOARES, 1988, p.300). 

A Ação Católica Brasileira  ACB foi fundamental para disseminar a 

idéia de que o leigo devia discutir questões centrais que orientavam os 

caminhos da ICAR no Brasil, dentre elas a comunicação. A participação 

leiga no processo de desenvolvimento de uma comunicação popular 

dentro da instituição vai ser decisiva. 

A ACB  foi criada em 1923, por Dom Sebastião Leme, então Arcebispo 

do Rio de Janeiro , motivado pelo Papa Pio XI. Nos primeiros anos a 

ACB orientouse pelas experiências européias de Ação Católica, que teve 

sua origem na Itália. (REAGAN, p.184186; SEMERARO, p.3941, 

MAINWARING, 1989, 8384 ) 

5 Na tese de doutorado de Osmar Fávero, “Uma pedagogia de participação popular, análise da prática 
pedagógica do MEB, 19611966”,defendida em 1984, na PUCSP, encontrase um estudo aprofundado 
sobre o Movimento de Educação de Base (MEB) e as experiências das Escolas Radiofônicas. Ele conta, 
na página 18,  que: “29 emissoras irradiavam programas e auls do MEB, estimandose de 5 a 8 milhões de 
pessoas direta e indiretamente atingidas por essas emissoras”. Joana Puntel tratando das rádios educativas, 
relata: “Dentro do sistema de organização das paróquias rurais, a Igreja começou a desenvolver, nas 
décadas de 50 e 60, uma nova dimensão de comunicação: as ‘escolas radiofônicas’. O exemplo pioneiro 
da rádio educativa foi dado por Pe. José Joaquim Salcedo, na Colômbia, em 1947, com a Acción Cultural 
Popular (ACPO) – Radio Sutatenza. Esta atingiu milhares de famílias e de comunidades, isoladas em 
áreas montanhosas, sem serviços postais e telefônicos. Os líderes religiosos, muitos deles apenas semi 
alfabetizados, reunião o povo em salas e distribuíam material didático singelo e ajudavam os ouvintes a 
seguir as intruções radiofônicas.” (PUNTEL, 1994, 107108)
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A Ação Católica influenciou de forma marcante a vida da Igreja 

Brasileira. É importante dizer que os membros da ACB eram leigos que 

se lançavam na ação Evangelizadora e apontavam as muitas injustiças 

sociais que sofriam a população brasileira (no campo e na cidade). "A 

Ação Católica é considerada um dos mais importantes movimentos 

leigos da Igreja contemporânea. Sua criação fora idealizada para 

recuperar e fortalecer a presença da Igreja na sociedade que precisava 

reconquistar as massas, principalmente a classe trabalhadora atraída 

por outras ideologias.". (SEMERARO, 1994, p.39) 

O foco da ACB era o trabalho com grupos especializados. Entre os 

jovens havia a JOC  Juventude Operária Católica, na universidade, a 

JUC  Juventude Universitária Católica e assim por diante: JAC, JEC, 

JIC 6 . Para os adultos a ACO  Ação Católica Operária e a ACI  Ação 

Católica Independente. Os temas que inquietavam a vida nacional 

acabavam aparecendo nas discussões desses grupos especializados. 

Estes temas eram discutidos nas Semanas Nacionais de Ação Católica. 

Essa especialização e o engajamento de seus membros possibilitaram a 

construção de uma crítica à realidade do Brasil, que levará  os católicos, 

organizados na ACB, a um envolvimento político nas principais 

organizações populares nos anos 60. 

Ismar de Oliveira Soares aponta o Movimento de Educação de Base  

MEB , como "A ação na ordem temporal de maior envergadura 

assumida pelos leigos na década de 60 foi, sem dúvida, a Campanha 

Nacional de Alfabetização de Adultos, por meio do MEB (...)"(SOARES, 

1988, p.308), foi um deles. O MEB nasceu em 1961, com o objetivo de 

realizar a alfabetização de adultos por meio das escolas radiofônicas 

implantadas no interior e nas regiões menos desenvolvidas do Brasil. 

Ligada à Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB) e financiada pelo 

6 Na ordem: Juventude Agrária Católica,  Juventude Estudantil Católica e Juventude Independente 
Católica.
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governo Jânio Quadros, o MEB tinha à disposição a Rede Nacional de 

Emissoras Católicas (RENEC) e o trabalho dos leigos católicos , na 

maioria ligados a ACB. 

Da finalidade basicamente alfabetizadora passa para 
uma educação que incentivava a consciência crítica 
e a politização, a valorização da cultura popular, a 
autonomia das comunidades, a organização e 
animação popular. As atividades começaram a 
convergir para a edificação de um poder local e 
popular, para experiências de uma real democracia 
de base, de incorporação gradativa de um projeto 
mais amplo e radical (SEMERARO, 1994, p.68). 

Os católicos engajados no MEB entendiam que o processo de 

conscientização da população tinha uma ligação direta com as 

mudanças de comportamento necessárias para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Sem essas mudanças não haveria 

transformação social. 

Através  do ato de ler, escrever, interpretar textos, 
com situações e palavras próprias  dos lavradores, 
ensinando a utilizar os procedimentos básicos de 
higiene e saúde, as operações matemáticas, nas 
suas relações de produção de consumo, (...) a 
utilização das potencialidades econômicas da 
comunidade em que vive, o MEB despertava as 
consciências e começava a chocarse com interesses 
políticos e econômicos das classes dominantes 
(PUNTEL, 1984,  p.33). 

Com o golpe de militar de março de 1964, o MEB foi fechado. Naquele 

momento, o MEB contava com mais de 7 mil salas de aula, cada uma 

com 10 a 15 estudantes, e contava com o apoio da hierarquia da Igreja. 

Com a saída de Dom Hélder Câmara da Secretaria Geral da CNBB, o 

MEB foi reaberto em maio de 1964. Sob uma coordenação conservadora 

o trabalho de alfabetização trilhou caminhos diferentes.
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Da conscientização do homem rural, passouse à 
mera alfabetização. Podese afirmar, segundo 
documentação sobre a história e desenvolvimento do 
MEB, que este foi um organismo perseguido em 
virtude de seu engajamento na promoção da cultura 
popular no Brasil (PUNTEL, 1984,  p.33). 

5. Comunidades Eclesiais de Base 

Ao mesmo tempo em que a ACB e MEB estavam em pleno 

desenvolvimento, estava sendo nascendo as Comunidades Eclesiais de 

Base (CEB's). 

As comunidades eclesiais de base (CEB's) são 
pequenos grupos organizados em torno da paróquia 
(urbana) ou da capela (rural), por iniciativa de leigos, 
padres ou bispos. As primeiras surgiram por volta 
de 1960, em Nísia Floresta, arquidiocese de Natal, 
segundo alguns pesquisadores, ou em Volta 
Redonda, segundo outros. De natureza religiosa e 
caráter pastoral, as CEB's podem ter dez, vinte ou 
cinqüenta membros. Nas paróquias de periferia, as 
comunidades podem estar distribuídas em pequenos 
grupos ou formar um único grupão a que se dá o 
nome de comunidade eclesial de base (BETTO, 
1985, p.16). 

As CEB's são comunidades porque reúnem pessoas que têm a mesma 

fé, vão à mesma igreja e moram no mesmo bairro. Essa proximidade 

facilita a reflexão sobre seus problemas, porque eles são comuns a 

todos. São eclesiais porque são ligados à igreja e de base porque são 

formadas por pessoas que trabalham com as próprias mãos, o que Frei 

Betto denomina de classes populares. Ou como diz Joana Puntel " elas 

reúnem os pobres e os marginalizados da sociedade da América Latina" 

(PUNTEL, 1994, p.55) 

. 

O termo CEB's apareceu pela primeira vez no Plano Pastoral de 

Conjunto Geral, em 1965, e assumidas na Conferência de Medellín no 

final dos anos 60. A partir dos anos 70 vai ser comum entre os que
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estudam essas comunidades o uso da expressão: "um novo jeito de ser 

Igreja". 

A comunidade eclesial de base não é apenas um 
meio de evangelização em meios populares. É muito 
mais; é uma maneira nova de ser Igreja e de 
concretizar o mistério da salvação vivido 
comunitariamente. A Igreja não é somente a 
instituição: as Sagradas Escrituras, a Hierarquia, a 
estrutura sacramental, a lei canônica, as Normas 
litúrgicas, a doutrina ortodoxa e os imperativos 
morais. Tudo isso possui valor perene e obrigatório. 
A Igreja é também acontecimento. Ela emerge, nasce 
e se reinventa sempre que homens se reúnem para 
ouvir a palavra de Deus, crer nela e juntos se 
proporem seguir Jesus Cristo impulsionados pelo 
Espírito Santo. E isso ocorre exatamente com as 
comunidades de base (BOFF, 1982, p.199). 

Frei Betto explica que as Ceb’s já nasceram com o caráter eclesial, mas 

o caráter de organização popularo foi resultado da própria conjuntura 

nacional. Ao fechar sindicatos combativos, desarticular movimentos 

populares, prender e exilar seus lideres, o próprio regime militar fez com 

que outros espaços de organização popular fossem surgindo. "Esse 

espaço foi encontrado  na Igreja, única instituição do país que, por sua 

índole histórica, escapa ao controle direto dos poderes públicos. Os 

militares  não tinham como decretar a destituição de Dom Paulo 

Evaristo Arns, como arcebispo de São Paulo, nem podiam nomear um 

general da reserva para presidir a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil." (BETTO, 1985, p.22)  Ralph Della Cava acredita que,  foi a 

partir da CEB's, e de outras estruturas como a Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), "emergiu uma 

crítica poderosa, de uma ótica popular, ao capitalismo brasileiro e uma 

defesa igualmente vigorosa de uma nova ordem socialista." (CAVA, 

1986. p.14) 

As CEB's são também campos fecundos para novas experiências com 

comunicação. Frei Betto descreve a própria reunião entre membros das 

comunidades como um meio de comunicação. Para ele, as reuniões não
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são espaços fechados, como em outros movimentos cristãos, pelo 

contrário, ela é aberta  à discussão da realidade e às preocupações de 

seus participantes. Para ele aí reside a função de ser das comunidades 

eclesiais. 

Para Joana Puntel, as CEB's são exemplos de comunicação popular. 

Puntel reconhece que as características das CEB's no Brasil  mudam de 

região para região, e até de diocese para diocese, mas ela as analisa em 

conjunto porque encontra nelas um só método de reflexão e de ação: o 

método ver, julgar e agir7. 

"O povo  leva sua família, seu bairro ou seus problemas 
trabalhistas para a reunião. Este é o 'ver', seguido da 
busca das causas e das consequências de tais problemas 
à luz da leitura da Bíblia: é o 'julgar'. No terceiro momento, 
o do 'agir', o grupo traça uma estratégia de ação. O 
conteúdo das discussões e os resultados da reflexão dos 
grupos, para serem colocados em prática, podem mudar, 
enquanto a metodologia permanece a mesma." (PUNTEL, 
1994, p.232) 

Do método ver, julgar e agir, acredita Puntel,  desdobrase um 

processo participativo de comunicação, por meio do qual a 

conscientização dá origem a vários outros movimentos populares. 

O ponto principal é processo participativo do 
encontro : as pessoas trocam idéias e experiências e 
se confortam umas às outras. Os membros são 
encorajados a falar com suas próprias palavras, 
usando seus próprios termos, expressando seus 
interesses e idéias. Isto propícia a descoberta das 
causas dos problemas apresentados. O processo 
participativo, no entanto, implica a interação, a 
igualdade e a oportunidade para os membros da 
comunidade falarem e crescerem em consciência 
coletiva. Tal maneira de agir, começando pela 
análise  de cada situação histórica pessoal  que 
provoca  conscientização e leva a ação, ao 

7 Esse método não é novo nas práticas do trabalho popular da Igreja. Valmir Francisco Muraro (1985, 
p.32) aponta seu aparecimento com a Juventude Operária Católica  Joc. Era utilizado pelos  jocistas 
da Europa  e  foi  implantado  no Brasil  nos mesmos moldes  europeus. Muraro  descreveo  assim:  "O 
método resumiase em três palavras: ver, julgar e agir, possibilitando a localização das dificuldades, a 
escolha da maneira de agir que conduzia à ação." A CNBB, em 1958,   também emprega   o método 
utilizado pela ACB, ver REAGAN, 1986, p.186.
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envolvimento e à luta , é o que constitui a 
'comunicação popular',(...) (PUNTEL, 1994, p.245 
246). 

Em grande parte, os debates realizados nas comunidades de base são 

discutidos também por outras pessoas do bairro, que encontram os 

seus problemas discutidos de maneira séria. Desta forma, as CEB's 

promovem nos locais em que atuam uma forma diferente de 

comunicação popular. 8 

Neste capítulo, foram mapeados os principais conceitos que servirão 

para a compreensão do trabalho de Comunicação na Diocese de 

Juazeiro. A reflexão dos marxistas sobre religião e, em paralelo, a 

discussão interna na ICAR sobre os rumos a serem tomados com 

relação às práticas católicas deixam espaço para que uma série de 

experiências aparecem enquanto o debate vai acontecendo. Podemos 

destacar o trabalho com a comunicação comunitária, correspondentes 

populares e outros que serão tema do próximo capítulo. 

8 Ver FREI BETTO. O que é Comuidade Eclesial de Base. São Paulo: Abril Cultural/Brasiliense, 1985. 
p.55.
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Capítulo 2 

Em busca dos conceitos
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“Só alguns estão satisfeitos com o mundo 
assim como ele é. 
Só alguns poucos acreditam que eles 
possam transformar este mundo. 
O primeiro grupo é feliz mas deve ser meio maluco. 
O segundo só pode ser mesmo maluco.” 
(TENDAM, Hans. Politics, civilization & humanity) 

“Houve um tempo em que se dizia Comunicação 
Alternativa. Era a época dos jornais mimeografados, das 
rádiocornetas, dos murais com colagem, teatro de 
bonecos. Tudo isso produzido com muita luta, suor e até 
mesmo sangue, em espaços de fato alternativos, muitas 
vezes clandestinos. Eram as comunidades de base, as 
associações de moradores, as pastorais populares, os 
sindicatos. Não apenas a mensagem era alternativa à 
hegemônica: as mídias diferenciavamse também por seus 
formatos artesanais, pela falta de recursos.” 
RABELO, Desirée Cipriano. Comunicação comunitária 
se aprende na escola?  Relatos de uma aprendiz. In: 
PAIVA, Raquel (org.). O retorno da comunidade: os novos 
caminhos do social. Rio de Janeiro: Mauad Editora, 2007. 
p. 119120. 

“Com perguntas simples, tais como: quem fez o poço? Por 
que o fez? Como o fez? Quando? Que se repetem com 
relação aos demais ‘elementos’ da situação, emergem dois 
conceitos básicos: o de necessidade e o de trabalho e a 
cultura se explicita num primeiro nível, o de subsistência. 
O homem fez o poço porque teve necessidade de água. E o 
fez na medida em que, relacionandose  com o mundo fez 
dele objeto de seu conhecimento. Submetendoo, pelo 
trabalho, a um processo de transformação. A partir daí, 
se discute com o grupo, em termos evidentemente 
simples, mas criticamente objetivos, as relações entre os 
homens, que não podem ser de dominação nem de 
transformação, como as anteriores, mas de sujeitos.” 
(FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. p. 124
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1. Paulo Freire: uma educação diferente 

O conceito que mais aparece nos discursos de lideranças que fazem o 

trabalho de educação e comunicação popular é conscientização. Essa 

palavra entrou na discussão sobre educação no começo dos anos 1960 

pelos textos de Paulo Freire. Autor de um método eficiente de educação 

de adultos e matriz do Movimento de Educação de Base (MEB), da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Paulo Freire e seu trabalho 

causaram tal reação nas elites brasileiras que foram banidos do Brasil 

pelos militares em 1964 sob acusação de subversivos (PEREIRA, p. 

124). 

Entretanto, embora o método Paulo Freire não fosse, 
em si mesmo, subversivo, é preciso admitir que 
constituía uma ameaça à ordem estabelecida. Em 
primeiro lugar,  o método era eficiente e isto já o 
tomava perigoso. Educar rapidamente e em massa 
adultos que, depois de alfabetizados, não 
encontrariam na estrutura econômica e social do 
país oportunidades de progresso, era arriscado. Por 
outro lado, a filosofia pessoal do grande educador 
católico, embora não fosse marxista, nem pregasse a 
revolução, caracterizandose antes por um 
reformista básico, tinha afinal um sentido 
revolucionário dentro de seu humanismo radical 
(PEREIRA, p. 125). 

Em a “Educação como prática da liberdade”, Paulo Freire trata sobre o 

homemobjeto e o homemsujeito. Sua discussão toca no aspecto de 

uma educação que possa emancipar o homem e abrir caminho para as 

mudanças sociais necessárias. A questão mais perturbadora, mesmo 

hoje, é que o caminho a seguir  é opcional.



59 

A educação de massas se faz, assim, algo de 
absolutamente fundamental entre nós. Educação 
que, desvestida da roupagem alienada e alienante, 
seja fôrça de mudança e de libertação. A opção, por 
isso, teria de ser também, entre uma ‘educação’ para 
a ‘domesticação’, para a alienação, e uma educação 
para a liberdade. ‘Educação’ para o homemobjeto 
ou educação para o homemsujeito (FREIRE, 1980, 
p.36). 

Os anos 1950 e 1960, no Brasil, foram fundamentais para a 

compreensão do caminho a seguir no caso da educação. Neste período, o 

Brasil tomou conhecimento de experiências com educação que 

marcaram toda a reflexão sobre o trabalho de comunicação e educação 

popular. A contribuição do Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB) na atualização de vários conceitos políticos e filosóficos e a 

introdução de tantos outros (como os de aculturação, alienação etc); o 

Movimento de Cultura Popular  MCP; a Campanha de Pé no Chão se 

Aprende a Ler e o Movimento de Educação de Base  MEB, são, a partir 

daí, referências básicas para quem quiser entender esse novo momento 

educacional e o significado da ênfase dado ao conceito de "povo", 

ligandoo à transformação social e ao respeito expresso em frases tais 

como: "aprender com o povo". 

Nestes grupos, era muito forte a crença no poder transformador  da 

educação e da cultura popular. Acreditavase que a partir da cultura e 

da arte popular poderseia chegar à análise e à crítica da realidade 

social. Na prática,o trabalho era feito de maneira integrada e tudo servia 

para "educar": artes plásticas, artesanato, música, dança, cinema, rádio, 

imprensa. Isto fica claro na Proposta de Criação do Centro Dona 

Olegarinha, no Poço da Panela, em Recife. A proposta é assinada por 

Paulo Freire (apud CUNHA; GÓES, 1987,  p. 20): 

O Centro de Cultura é uma unidade educativa 
enfeixando um conjunto de motivos que agregam 
grupos, que os levam a atividades de objetivos 
semelhantes. Estas atividades variadas, resposta a 
variações de núcleos diferentes de motivação, se
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acham porém, entrelaçados e sistematizados, 
possibilitando assim um trabalho organicamente 
educativo. A televisão, a leitura, a costura e o 
arranjo de casa, o recreio e a educação dos filhos 
são motivos geradores de atividades, a congregar 
grupos, a se alongarem em clubes, que compõem o 
'Centro de Cultura'. Assim haverá tantos clubes no 
Centro de Cultura quantos sejam os núcleos 
motivadores de atividades  específicas. (...) Os 
Clubes dentro do Centro são dimensões próprias do 
Centro. 

Todas essas experiências ajudaram Paulo Freire a mudar o seu modo de 

interpretar as experiências de educação. Daí veio uma metodologia que 

questionava a educação tradicional (bancária) e assumia que o educador 

deveria estabelecer diálogos, ao invés de simplesmente distribuir 

conhecimentos.  Isso significava que o professor não era mais professor 

do aluno e que o aluno não era mais aluno do professor, mas um 

professoraluno e um alunoprofessor. Esse jogo de palavras, explica 

Paulo Freire no seu livro “Pedagogia do Oprimido”, quer mostrar que 

ninguém educa ninguém e, muito menos, alguém se educa sozinho, mas 

que os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo. 

Para Freire, não há educação fora das sociedades humanas. Dessa 

perspectiva, Freire (1982.  p.78 ) afirma: 

Para nós, a 'educação como prática de liberdade' é, 
sobretudo e antes de tudo, uma situação 
verdadeiramente gnosiológica. Aquela em que o ato 
cognocente não termina no objeto cognoscível, visto 
que se comunica a outros sujeitos, igualmente 
cognoscentes. Educadoreducando e educando 
educador, no processo educativo libertador, são 
ambos sujeitos cognoscentes diante de objetos 
cognoscíveis, que os mediatizam. 

Os dois participantes do processo educativo devem ser reconhecidos. 

Para tanto é preciso perceber que, nesse processo, a educação deve ser 

nova, vista como a "relação entre sujeitos cognoscentes, mediatizados
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pelo objeto cognoscível, na qual o educador reconstrói, 

permanentemente, seu ato de conhecer, ela é necessariamente, em 

conseqüência, um quefazer problematizador" (FREIRE, 1982. p. 81 ). 

Paulo Freire alerta sobre o novo papel que o educador assume, que é o 

de "problematizador". "A tarefa do educador, então é a de problematizar 

aos educandos o conteúdo que o mediatiza, e não a de dissertar sobre 

ele, de dálo, de estendêlo, de entregálo, como se se tratasse de algo 

feito, elaborado, acabado, terminado" (FREIRE, 1982.  p. 81 ). 

A coparticipação no aprendizado fica simples de entender quando se 

percebe que ao problematizar uma realidade o educador está propondo 

que os homens e mulheres "admirem", no dizer de Paulo Freire, 

criticamente sua ação e a dos outros sobre esta realidade. "Desta 

maneira, na 'admiração' do mundo 'admirado', os homens tomam 

conhecimento da forma como estavam conhecendo, e assim 

reconhecem a necessidade de conhecer melhor. Aí sim reside toda a 

força da educação que se constitui em situação gnosiológica" (FREIRE, 

1982.  p. 84). 

O aspecto da tomada de consciência do educando sobre seu papel e 

significado na sociedade em que vive é fundamental dentro da opção 

educativa de Paulo Freire. O reconhecimento do espaço em que vive e 

das diferentes relações que mantêm diariamente com o mundo dão ao 

método de Paulo Freire um diferencial: a conscientização é intrínseca à 

própria educação porque ajuda homens e mulheres a tomarem 

consciência de si, dos outros e do mundo. 

Ora, esta conscientização jamais é neutra, 
ideologicamente. Quando tinha início a aplicação do 
método Paulo Freire, com a apresentação do 
primeiro quadro sobre ‘ O homem no mundo e com o 
mundo. Natureza e cultura, ou com a discussão da 
primeira palavra geradora, “tijolo”, já tinha início um 
processo de politização. Isto acontecia porque o 
método trazia, para a situação de classe, aspectos
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reais, vivos, do próprio mundo dos adultos que 
iniciavam sua alfabetização – e este mundo não é 
neutro. Nesses termos, conscientizar não significa 
ideologizar, embora ambos os processos, na prática, 
acabem caminhando na mesma direção (PEREIRA, 
p.127). 

Desse novo modo de interpretar a educação também advém um novo 

modo de entender a comunicação. " A educação é comunicação, é 

diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um 

encontro de sujeitos interlocutores que buscam significação dos 

significados" (FREIRE, 1982.  p. 69 ). 

As idéias de Paulo Freire são fruto de reflexões sobre suas 

experiências dentro e fora do Brasil, calcadas em diversos autores 

com experiências práticas e teóricas também muito diversas. Dessas 

contribuições destacamse as idéias de Eduardo Nicol contidas no 

seu livro “Princípios de la Ciência”. Para ele não há pensamento 

isolado na medida em que também não há homem isolado, sendo 

assim, ele propõe que além das três relações constitutivas do 

conhecimento (a gnosiologia, a lógica e a história) se coloque uma 

quarta que é a relação dialógica. Freire encontra aí as bases de uma 

nova comunicação e diz: "Todo ato de pensar exige um sujeito que 

pensa, um objeto pensado, que mediatiza o primeiro sujeito do 

segundo, e a comunicação entre ambos, que se dá por meio de signos 

lingüísticos. O mundo humano é, desta forma, um mundo de 

comunicação" (FREIRE, 1982.  p.66 ). 

2. Bordenave e Kaplún: uma comunicação diferente 

O trabalho e as obras de Paulo Freire com educação no Brasil, Chile e 

África  inspiram vários estudiosos da comunicação, que procuram 

novos significados às discussões do autor. Sobre o trabalho de Paulo 

Freire, Beltrán diz que suas propostas para a educação tiveram impacto 

sobre a teoria da comunicação, especialmente na América Latina. "Para
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Freire os meios de comunicação de massa são propagadores dos mitos, 

normas e valores das minorias oligárquicas e, como tais, instrumentos 

da comunicação vertical e alienante, encarregados de auxiliar na 

subjugação dos oprimidos" (BELTRÁN, 1982, p.26). 

Ao analisar os modelos de comunicação tradicional e as propostas de 

comunicação horizontal, Beltrán propõe o seguinte conceito: 

Comunicação é o processo de interação social 
democrática baseada no intercâmbio de símbolos 
mediante os quais os seres  humanos compartilham 
voluntariamente suas experiências sob condições de 
acesso livre e igualitário, diálogo e participação. 
Todos têm direito à comunicação com o propósito de 
satisfazer suas necessidades de comunicação por 
meio da utilização dos recursos da comunicação. Os 
seres humanos comunicamse  com múltiplos 
propósitos. O principal não é o exercício de 
influência sobre o comportamento dos outros 
(BELTRÁN,  p.31). 

De outra forma, Juan Díaz Bordenave sugere que, com a 

democratização da comunicação parece haver uma desfeudalização da 

sociedade. 

O que desejo afirmar é que a contribuição da 
comunicação para a desfeudalização e 
democratização da sociedade não deve basearse 
somente em aspectos formais ou metodológicos de 
COMO COMUNICAR (comunicação alternativa, 
comunicação participartiva, folkcomunicação, 
comunicação popular), mas sobretudo no PARA 
QUE COMUNICAR e o QUE COMUNICAR, e dizer, 
na filosofia políticosocial  e nos conteúdos que são 
informados, fundamentados em QUEM COMUNICA , 
e diz, na incorporação do povo como protagonista 
principal Del processo (BORDENAVE, 1981, P.18). 9 

9 Texto original:  "Lo que deseo afirmar es que la contribución de la comunicacación a la 
desfeudalización y democratización de la sociedad no se deberá basar sólo en los aspectos  formales o 
metodológicos del COMO COMUNICAR (comunicación alternativa, comunicación participativa, 
comunicacación folklórica, comunicación popular) sino sobre todo en el PARA QUE COMUNICAR y el 
QUE COMUNICAR, es decir, en la filosofía políticosocial y en los contenidos que ella informa,
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Bordenave mostra, partindo de um questionamento sério sobre o 

emissor, que a limitação básica para propostas de democratização da 

comunicação está no próprio modelo de capitalismo implantado nas 

sociedades latinoamericanas. Ele afirma que nestas sociedades não há 

democracia participativa e, ao lado disso, as forças nacionais e 

internacionais contrárias à modificação da atual estrutura de poder e 

privilégios se perpetuam cada vez mais. 

Partindo das experiências e reflexões de Juan Díaz Bordenave, Mario 

Kaplún (1999, p.29), verifica que para cada modelo de educação 

também existe um modelo de comunicação. Bordenave (apud KAPLÚN, 

1999, P. 29), agrupa as concepções pedagógicas (levando em conta que 

estes modelos nem sempre são encontrados de forma pura na realidade, 

mas misturados)  em três modelos  fundamentais: a que dá ênfase aos 

conteúdos; a que enfatiza os efeitos; e a educação que destaca o 

processo. No primeiro modelo, a preocupação da educação é dada ao 

conteúdo. Aqui é o professor quem educa e o aluno recebe seus 

conhecimentos. Esse modelo é  descrito por Freire como a "Educação 

Bancária".   Kaplún vai dizer que também existe uma "Comunicação 

Bancária" e explica: 

Como transmissão de informação. Um emissor (E) 
que envia sua mensagens (M) a um receptor (R). O 
emissor é o educador que fala frente a um educando 
que deve escutálo passivamente. Ou é o 
comunicador que 'sabe' emitindo sua mensagem 
(seu artigo jornalístico, seu programa de rádio etc.) 
a partir de sua visão, com seus próprios conteúdos, 
a um leitor (ouvinte, espectador) que 'não sabe' e ao 
qual não se reconhece outro papel que o de receptor 
da informação. Seu modelo de comunicação é o 
MONÓLOGO (KAPLÚN, 1999, p. 30). 

fundamentados en el QUIEN COMUNICA es decir, en la incorporación del pueblo como protagonista 
principal del processo." (BORDENAVE, 1981, P.18)
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O modelo seguinte,descrito por Bordenave, é o que dá ênfase aos 

efeitos. Esse modelo é definido como "Educação Manipuladora". A 

persuasão é um conceito chave neste modelo. Seu objetivo principal é 

condicionar o indivíduo para que adote uma nova postura proposta. 

Esse modelo pode ser exemplificado pelo  "formato da educação 

interpessoal do adulto, conhecida como ‘extensão agrícola’, estabelecida 

na América Latina com a ajuda dos Estados Unidos..." (BELTRÁN, 

p.26) Esse modelo de educação tem um modelo de comunicação em que 

o comunicador é descrito assim por Jorge Ramsay: 

O comunicador é uma espécie de arquiteto da 
conduta humana, um praticante da engenharia do 
comportamento, cuja função é induzir e persuadir  a 
população a adotar determinadas  formas de pensar, 
sentir, agir, que lhe permita aumentar sua produção 
e sua produtividade e elevar seus níveis e hábitos de 
vida (KAPLÚN, 1985, p. 23). 

O passo seguinte, descrito como "Comunicação Manipuladora" introduz, 

segundo Mario Kaplún, uma diferença importante em relação a 

"Comunicação Bancária" que é o "Feedback". "Continua havendo um 

emissor (E) protagonista, dono da comunicação, que envia uma 

mensagem (m) a um receptor (R) o qual ainda continua reduzido a um 

papel secundário, subordinado, dependente; Agora, porém, parece uma 

resposta ou reação do receptor, denominada 'retroalimentação' (r) ou, 

em inglês, 'feedback' que é recolhida pelo emissor." (KAPLÚN, 1985, p. 

7)

O modelo descrito, explica Kaplún sobre a comunicação manipuladora, 

pode criar confusões. Para ele, esse método, dá ao receptor a 

oportunidade de reagir diante da mensagem recebida, mas afirma: "não 

devemos nos esquecer que estamos diante de uma comunicação 

persuasiva cujo objetivo é conseguir efeitos. Comunicar é impor 

condutas, conseguir acatamento. Neste contexto, retroalimentação é tão 

somente comprovação ou confirmação do efeito previsto." (KAPLÚN, 

1985, p. 9)
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As idéias de Paulo Freire são resgatadas no último modelo proposto por 

Bordenave porque o autor valoriza o processo educativo. Ele é descrito 

assim: 

É ver a educação como um processo permanente, no 
qual o sujeito vai descobrindo, elaborando, 
reinventando, fazendo seu o conhecimento. Um 
processo de açãoreflexãoação que ele faz a partir 
de sua realidade, de sua experiência, de sua prática 
social junto com os demais. E nisso se faz presente o 
educador/educando não como aquele que ensina e 
dirige mas que acompanha o outro para estimular 
esse processo de análise e reflexão, para facilitar 
lhe, para aprender junto com ele e dele, para 
construir juntos (KAPLÚN, 1985, p. 9). 

O objetivo deste tipo de educação é formar e organizar as pessoas  para 

transformar sua realidade. Educador e educando são sujeitos de um 

processo em que ambos podem aprender e ensinar. O educador 

acompanha, facilita o processo de aprendizagem. Os educandos são 

participantes  ativos, que aprendem a partir de seus conhecimentos e 

experiências. 

Kaplún propõe um novo modelo de interpretação da comunicão e deixa 

claro a diferença entre informação e comunicação. Para o autor, 

comunicação é o processo pelo qual o indivíduo entra em cooperação 

mental com outro até que ambos alcancem uma consciência comum. E 

informação é qualquer transmissão de mensagens de um emissor a um 

receptor. Nesse sentido, afirma que
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A tarefa histórica que nos desafia não é somente 
mudar o conteúdo das mensagens, mas sobretudo 
mudar o caráter da comunicação, seu sentido 
unidirecional, de modo que todos os homens e todos 
os setores e grupos sociais possam participar sendo 
– segundo uma expressão já consagrada por amplo 
consenso , ‘alternadamente emissores e receptores’ 
e, para usar o feliz neologismo de Cloutier, exercer 
seu direito e desenvolver suas faculdades de 
emirecs. A comunicação ou é participativa ou não é 
comunicação (KAPLÚN, 1983, p. 42) 10 . 

Mario Kaplún foge do esquema da comunicação tradicional 

(Emissor/Receptor), pois coloca a comunicação popular dentro de um 

movimento que busca uma nova ordem de comunicação e que pretende 

construir uma comunicação democrática a serviço das maiorias. Para 

ele, nesse movimento, ao lado da comunicação popular,  existem os que 

estão empenhados em transformar as estruturas das redes de 

comunicação de massa (discussão de políticas nacionais e 

internacionais de comunicação, combate à monopolização dos meios de 

comunicação, democratização da comunicação). Kaplún considera 

"estas dos dimensiones como complementarias e inclusivas y 

convergiendo ambas, cada una desde sua própria  especificidad, hacia 

un fin común: la democratización de la comunicación." (KAPLÚN, 1983, 

p. 40). 

A comunicação popular, segundo este autor, tem como meios os jornais 

comunitários, boletins, audiovisuais, os vídeos alternativos, as rádios 

populares (uso do altofalante como meio para divulgar programas 

radiofônicos sobre o diaadia de um bairro), os sociodramas, a 

serigrafia, o teatro popular, teatro de  bonecos e outros. Estes meios 

"aun a pequeña escala, intentan plasmar en el aquí y el ahora ese 

10 Texto original: "La tarea histórica que nos desafía no es, pues, sólo la de cambiar el contenido de los 
mensajes, sino sobre todo el carácter mismo de la comunicación, su sentido unidirecional, de modo de 
que todos los hombres y todos los sectores y grupos sociales puedam participar en ella siendo  según una 
expressión ya consagrada por amplio consenso   'alternadamente emissores y receptores' y, para usar el 
feliz neologismo de Cloutier, ejercer su derecho y desarrollar su faculdad de ser emirecs. La 
comunicación, o es partiticipativa, o no es tal comunicación." (KAPLÚN, 1983, p. 42)
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nuevo orden comunicacional democrático e igualitário." (KAPLÚN, 1983, 

p. 40) 

No movimento popular a comunicação é um instrumento necessário à 

serviço da organização e da educação popular. Reunidos em associações 

de moradores, comunidades de base, cooperativas, centros de 

comunicação, educação e cultura popular, grupos de mulheres e de 

jovens, ligas camponesas e outros grupos, são esses grupos organizados 

"que crean esos médios de expressión e información y se valen de ellos 

como propulsores de la participación y la movilización, generadores de 

um mayor nível de conciencia, canales comunicativos para el 

intercâmbio y el análisis de experiências y animadores de la acción 

colectiva." (KAPLÚN, 1983, p. 41) 

3. Comunicação: em busca dos conceitos 

O conceito de comunicação popular apresenta muitas imprecisões. 

Cicilia Peruzzo apresenta três interpretações que juntas, segundo ela, 

"melhor poderiam auxiliar na compreensão do processo de comunicação 

popular, embora possam não ser suficiente." (PERUZZO, 1991) 

A primeira interpretação está ligada ao senso comum. Nela, 

comunicação popular passou a ser identificada como aquela 

comunicação simples, de circulação limitada, produzida artesanalmente 

por grupos populares. A segunda intepretação, Peruzzo vai encontrar no 

trabalho de Regina Festa (1983, p. 89). Para  essa autora, "comunicação 

popular é aquela que expressa o conteúdo das classes subalternas,(...) 

Assim compreendida, a comunicação popular não se refere ao tipo de 

instrumento ou aparato utilizado, mas ao conteúdo das mensagens 

enunciadas." A terceira interpretação é de Maria Cristina Mata (1981) e 

José Martinez Terrero (1982), previamente identificado por Gomes 

(1990, p.41), para os quais  não são os meios técnicos em si e nem os
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conteúdos que definem a comunicação popular. "O alternativo está no 

processo de produção, circulação e uso das mensagens. A Comunicação 

é criação conjunta, diálogo, construção de uma realidade distinta na 

qual o homem seja sujeito pleno." (GOMES, 1990, p.41)  Terrero aponta 

que o que faz uma comunicação ser popular é sua inserção no contexto 

alternativo de forma a fortalecêlo. "Um contexto alternativo caracteriza 

se por sua tendência a romper a ordem do capital, a integrar aquilo que 

o capital fragmenta. Este é o desafio que se apresenta a Comunicação 

Popular: conceberse realmente como elemento de um processo mais 

amplo é criar, inventar as formas de inserirse nele sem pretensões de 

gerálo" (GOMES, 1990, p.42) 

Peruzzo, porém, questiona o contexto como  gerador do alternativo por 

si só, em cujo  interior se daria o "processo de criação conjunto, diálogo, 

construção de uma realidade distinta na qual a pessoa seja sujeito 

pleno" não  está necessariamente assegurado em nível da comunicação. 

"[...] este processo de criação conjunta mesmo sendo real no nível de o 

movimento popular ou social, não necessariamente o é no processo da 

produção da comunicação" (PERUZZO, 1991, p.71). 

Ela fundamenta suas conclusões a partir de textos publicados sobre 

comunicação popular no Brasil, além do estudo de experiências 

concretas. 

Ao contrário, a experiência e estudo revelam que no 
Brasil os meios de comunicação populares não são 
muitos dispostos a favorecer uma participação 
ampla e democrática na produção, tomada de 
decisões e planejamento de seu processo 
comunicativo. A participação em geral, se restringe 
ao espaço para mensagens, a 'dar voz a quem não a 
tem'.(...) É muito comum serem os meios  populares 
de comunicação produzidos por uns poucos de 
acordo com as interpretações que fazem das 
necessidades de comunicação dos seus 
destinatários. Quando muito se favorece a 
participação em mecanismos que não afetam a 
tomada de decisões e a estrutura do meio. 
(PERUZZO, 1991, p.71)
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Sendo assim, esta linha de raciocínio coloca a seguinte questão: nem 

sempre o que é popular é sinônimo de democrático e participativo. 

Regina Festa segue o mesmo caminho. "O simples fato de um grupo 

produzir instrumentos de comunicação não define por si só o caráter da 

comunicação popular. Muitas vezes, esses meios são meras 

reproduções da ideologia dominante, reafirmada por meio do emprego 

de técnicas consideradas populares." (FESTA,1983, p.89) 

Ainda procurando uma definição para comunicação popular, Regina 

Festa identifica a opção pelas  classes subalternas, entendidas como 

sendo as classes sociais submetidas à dominação política, econômica e 

cultural da classe no poder um um traço importante para sua definiçaõ. 

Entendida a relação de classe, a comunicação popular pode utilizar 

tanto métodos caseiros como sofisticados no processo comunicativo. 

Carlos Eduardo Lins da Silva parte do mesmo principio . Escrevendo 

sobre jornalismo popular no Rio Grande do Norte, Lins da Silva entende 

que um dos fatores determinantes para a conceituação desse jornalismo 

é a divisão da sociedade em classes sociais e a utilização de um meio 

impresso periódico para a defesa das classes trabalhadoras. 

Entendendo assim, ele encontra três tipos, pelo menos, de jornalismo 

popular: 

"a) publicações que defendem os interesses das 
classes trabalhadoras, mas não as têm nem como 
produtoras nem como destinatárias; b) publicações 
que defendem os interesses das classes 
trabalhadoras e que, embora não sejam produzidas 
por elas, são a elas destinadas preferencialmente; c) 
publicações que defendem os interesses das classes 
trabalhadoras e as têm como autoras e destinatárias 
principais." (LINS DA SILVA, 1982, p.63)
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Para o autor, não interessa o emissor, fica claro que a ênfase está no 

conteúdo (defesa das classes trabalhadoras). Kaplún também adverte 

para não se idealizar a comunicação popular. Para ele, 

"El esquema tradicional emisor/receptor, impositivo 
y monopolizador de la palabra, está presente com 
demasiada fuerza en el conjunto de la sociedad y las 
clases subalternas tiendem en más de una ocasión a 
reproducirlo en sus medios. Así como lo ilustran no 
poca prensa sindical y no escasos periódicos de la 
izquierda tradicional, instalados en un rígido 
verticalismo, lo popular no es siempre sinónimo de 
democrático y participativo." (KAPLÚN, 1983, p. 42) 

A Associação Latinoamericana de Educação Radiofônica (ALER), que 

congrega emissoras e centros de produção radiofônica em toda a 

América Latina para um projeto de emissoras populares,  discute desde 

1972, o significado  dos termos rádio alternativa, educativa, popular, 

comunitária e cidadã. Para a entidade uma emissora alternativa não 

quer dizer necessariamente que ela tenha uma nova proposta de 

comunicação e de sociedade, mas sim que a emissora é diferente das 

rádios comerciais. 

“Lo que comparten todas las corrientes alternativas 
es que buscan usar los medios para lograr ‘algo más’ 
que una ganancia económica y expressar ‘discursos 
específicos que no son atendidos por los medios 
masivos imperantes”. En este sentido, por ejemplo, 
las radios estatales o universitárias en diferentes 
paíse del continente son alternativas, pero no por 
ello proponen um modelo de sociedad distinto.” 
(GEERTS; OEYEN, 2001. p.29) 

As rádios educativas aparecem ligadas à ICAR e se destacam pelo 

compromisso  social  com as causas populares. Elas podem ser 

divididas, por seus conteúdos,  em três grupos: conteúdos educativos 

formais, por exemplo, as Escolas Radiofônicas ligadas ao MEB, cujos 

conteúdos estavam vinculados ao Ministério da Educação; Conteúdos 

educativos não formais: programas de cunho educativo, por exemplo
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programas sobre saúde, técnicas agrícolas ou de criação de animais e 

outros; e conteúdos educativos informais: pelo conteúdo e enfoques 

diferenciados deixa ao ouvinte o direito de interpretar os fatos.” 

(GEERTS; OEYEN, 2001. p.3132) 

Para a ALER, Rádio Popular dá ênfase ao seu caráter político e, na 

América Latina pode surgir de duas vertentes: uma católica e outra 

sindical. “La rádio popular es fundamentalmente un proyecto de 

comunicación  dentro de uma proyecto de cambio político.” (GEERTS; 

OEYEN, 2001. p.32) 

Em destaque no Brasil, as Rádios Comunitárias foram legalizadas em 

1998, no governo Fernando Henrique Cardoso, graças às pressões dos 

movimentos das Rádios Comunitárias. Rádio Comunitária, na maior 

parte das vezes, é identificada pelo seu alcance geográfico. “En la 

práctica, el concepto de radio comunitaria y su movimiento tiene la 

connotación de lo pequeño, de lo local o, inclusive, de lo micro 

regional.” (GEERTS; OEYEN, 2001. p.36) 

A Rádio Cidadã é outro conceito utilizado para nomear as emissoras 

que adotam posturas diferenciadas de comunicação. Nesse caso a opção 

é por uma definição de cidadania mais amplo, que dê destaque a 

sujeitos individuais e coletivos. Sendo assim, uma Rádio Cidadã  tem 

com missão primordial a discussão dos direitos dos cidadãos. 

“se define así en la medida que su misión se relaciona directamente 

com o ejercicio de derechos ciudadanos” (GEERTS; OEYEN, 2001. p.38). 

O conceito de comunicação comunitária recebeu fortes críticas quando, 

em meados anos 90, para alguns teóricos, não fazia mais sentido falar 

de comunicação comunitária frente a grande discussão sobre 

globalização, que ganhou força naquela década do século passado. 

(Peruzzo, 2003)
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Com o passar dos anos vários autores começaram a reavaliar tal 

posição. Cicília Peruzzo conta que as formas de comunicação 

comunitárias ganharam novos contornos e modificaram a maneira de 

fazer comunicação no Brasil. A discussão local ganhou força dentro do 

debate sobre o global. 

“Quem assiste a um programa numa emissora de 
rádio comunitária, ou a um programa de televisão 
num canal comunitário da televisão a cabo, talvez 
nem pense que tratase de uma evolução pela qual 
vem passando a chamada comunicação alternativa 
ou popular.” (PERUZZO, 1998. p.143) 

Em artigo recente, Raquel Paiva trabalha com a necessidade de 

reinterpretação do conceito de comunicação comunitária. Para a 

autora, a grande questão que se deve fazer é “o que seria uma vida 

comunitária na atualidade?” (PAIVA, 2007, 136).  A autora destaca 

sete características para se entender a comunicação comunitária 

hoje, são elas: 1. A comunicação comunitária constitui uma força 

contrahegemônica no campo comunicacional; 2. A comunicação 

comunitária atua na direção de uma estrutura polifônica; A 

comunicação comunitária produz novas formas de linguagem; A 

comunicação comunitária capacitase para interferir no sistema 

produtivo; A comunicação comunitária gera uma estrutura mais 

integrada entre  consumidores e produtores de mensagem; A 

comunicação comunitária atua com o propósito primeiro da 

educação. A comunicação comunitária pode engendrar novas 

pesquisas tecnológicas.; A comunicação comunitária como lugar 

propiciador de novas formas de reflexão sobre a Comunicação” 

(PAIVA, 2007, 137145). 

Paiva acredita que a comunicação comunitária tem ocupado espaço 

na academia e na sociedade, o que atualiza seus contornos 

conceituais  e faz com que as experiências  comunitárias reflitam os 

novos significados de comunidade. Um desses novos significados,
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mostra a autora, é o de comunidade gerativa, compreendido como 

“conjunto de ações (norteadas pelo propósito do bem comum) 

passíveis de serem executadas por um grupo e/ou conjunto de 

cidadãos” (PAIVA, 2007, 147). Fruto de uma reação à política 

neoliberal, em que o Estado (mínimo) é colocado cada vez mais 

distante das questões sociais, deixando sem respostas práticas, 

inclusive, as garantias constitucionais, tais como educação, saúde, 

habitação, segurança, a comunidade gerativa “se propunha uma ação 

em resposta aos atomismo social e à razão intrumental que definem a 

política centrada no mercado e no predomínio de um Estado gerencial 

e burocrático” (PAIVA, 2007, 147). 

A necessidade de fortalecer os trabalhos comunitários, por um lado, e 

a melhoria das condições gerais de vida da população, por outro, 

aparecem fortemente no discurso de Paiva, que não deixa dúvidas de 

quanto, apesar dos avanços obtidos até aqui,  falta para o 

reconhecimento da cidadania do brasileiro. 

Trabalhar, teorizar, debater a comunicação 
comunitária, é ainda hoje, para países como o 
Brasil, um chamamento político. Talvez tenha se 
acentuado  ou retomado o viés político que os anos 
60 e 70 conferiram à questão da comunicação, em 
especial, aquela voltada para os meios de 
radiodifusão. Ainda hoje, no Brasil, se convive com 
os mais avançados aparatos tecnológicos e a prisão 
e apreensão de grupos e indivíduos que decidem 
produzir mensagens e programação fora do escopo 
do que é considerado legal (PAIVA, 2007, 136). 

A associação mundial de rádios comunitárias, AMARC, é uma 

organização não governamental internacional a serviço do movimento 

de rádios comunitárias que agrupa cerca de 3.000 membros e 

associadas em 110 países. Desde 1983, a entidade vem 

desenvolvendo atividades em todos os continentes para incentivar o 

trabalho com rádios comunitárias. Para a AMARC, o movimento das 

emissoras radiofônicas pode ser interpretado de diversas formas, mas
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sua razão final é a democratização da comunicação. “Rádios 

comunitárias, cidadãs, populares, educativas, livres, participativas, 

rurais, associativas, alternativas... Distintos nomes e um mesmo 

desafio: democratizar a palavra para democratizar a sociedade” 

(AMARC, 2008). Quanto às rádios comunitárias, a Amarc alerta para 

o seu caráter sóciocultural. 

Grandes ou pequenas, com muita ou pouca 
potência, as rádios comunitárias não fazem 
referência a um "lugarejo", mas sim a um espaço de 
interesses compartilhados. Nestas emissoras pode 
se trabalhar com voluntários(as) ou pessoal 
contratado, com equipamentos caseiros ou com o 
que há de mais desenvolvido tecnologicamente. Ser 
comunitário não se contrapõe à produção de 
qualidade nem à solidez econômica do projeto. 
Comunitárias podem ser as emissoras de 
propriedade cooperativa, ou as que pertencem a 
uma organização civil sem finslucrativos, ou as que 
funcionam com outro regime de propriedade, sempre 
que esteja garantida sua finalidade sociocultural. 
(AMARC, 2008) 

4. Comunicação para a mobilização 

A organização e a mobilização de pessoas para a construção de um 

projeto comum requer a coresponsabilidade. Para Henriques 

(HENRIQUES et al., 2005, p 21), coresponsabilidade “existe quando o 

público age por se sentir responsável pelo sucesso do projeto, 

entendendo sua participação como essencial ao todo”. É assim em 

qualquer mobilização, das mais simples, como uma organização para 

compras comunitárias, as mais complexas, como a organização de um 

plesbiscito. Agora, a comunicação precisa ser bem planejada e impõe 

uma dinâmica peculiar. 

Para Henriques, a comunicação mais adequada para a mobilização 

precisa ter as seguintes características: ser dialógica, libertadora e 

educativa (HENRIQUES et al., 2005, p 25). Quanto ao caráter dialógico, 

Henriques vai buscar inspiração em Martin Buber, no livro “Eu e tu”.
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Para o autor, Buber cria o conceito de relação para explicar o que de 

essencial acontece entre os seres humanos. Para Buber, o homem é um 

ser dialógico. Sua existência é dialógica. O Homem apresenta duas 

atitudes distintas, segundo Buber. Uma frente à Natureza, que ele 

chama de EU – ISSO. E outra, denominada EUTU, que ele identifica 

como de caráter relacional. A que merece maior atenção aqui é a relação 

EUTU, que coloca frente a frente dois sujeitos. 

Desta forma,  existe uma reciprocidade dos sujeitos 
envolvidos e uma totalidade  de ambos como seres 
presentes e coparticipantes no diálogo. [...] Quando 
o homem reduz o outro a mero meio para se alcaçar 
um fim, ele estabelece um contato, de certo modo, 
unidirecional, de caráter manipulador, numa 
tentativa de imposição. A manipulação deixa de 
existir quando no encontro estão presentes 
reciprocidade e a totalidade de sujeitos, 
considerando o homem não como um meio, mas 
como um fim. A coparticipação neste diálogo é que 
torna o homem capaz de transformar a realidade 
que o cerca , sem a invasão e a imposição 
unidirecional. Assim a comunicação para 
mobilização dever ser dialógica, na medida em que 
defende uma causa de interesse mútuo, que deve 
ser compartilhada entre os sujeitos, compormetidos 
com um fim único, comum a todos  (HENRIQUES et 
al., 2005, p 2627). 

Henriques, em termos didáticos, oferece resposta a uma pergunta bem 

difícil. Como gerar e manter vínculos dos públicos com o movimento? 

Para ele são necessários: “difundir informações, promover a 

coletivização, registrar a memória e fornecer elementos de identificação 

com a causa  e o projeto. A difusão de informações dá visibilidade à 

iniciativa diante ao público potencial, para tanto todo os meios podem 

ser utilizados: comunicação segmentada, dirigida e de massa. Quanto à 

promoção da coletivização diz respeito a construção de um sentimento 

público potencial de que ele não está sozinho na luta pela mudança. 

Que suas dores, também são dores de outras pessoas. Esperase que as 

pessoas não só tomem conhecimentos do movimento, mas que o 

incorpore de algumas forma (HENRIQUES et al., 2005, p 2223).
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O registro da memória do movimento é fundamental para fortalecer a 

mobilização, explica Henriques. E o acervo – banco de dados , deve 

estar acessível a todos que queiram acampanhar os eventos e medir 

avanços e retrocessos, possíveis saídas e projetos para o futuro. 

Henriques sugere que fornecer elementos de identificação com a causa e 

com o projeto mobilizador é do que buscar elementos simbólicos 

comuns que possam ser traduzidos pelas pessoas como sinais de 

pertencimento e de reconhecimento. O que se pretende é: 

A busca de uma identidade comum, inclusiva que 
ajude a organizar a vida comunitária e a 
solidariedade  coletiva, possibilita transcender 
objetivos instrumentais, mas imediatos, sem o que 
se torna impossível atingir um grau de 
conscientização e sensibilização  traduzido em uma 
postura de coresponsabilidade  por parte da 
sociedade. Os atores sociais podem  se sensibilizar e 
se identificar com a beleza e coerência das peças 
gráficas do projeto, com o ritual das reuniões e 
eventos que promove, com os valores de defende, 
com os conhecimentos que dissemina (HENRIQUES 
et al., 2005, p 24). 

5. Correspondentes Populares 

No Dicionário de Comunicação (RABAÇA; BARBOSA, 2002, P.194 

195), o verbete “correspondente” define, em jornalismo, as funções de 

um profissional que trabalha distante da empresa que o contratou, 

mas vive bem próximo à origem dos fatos. 

“Repórter encarregado de fazer a cobertura de 
determinada cidade ou região, dentro ou fora do país, e 
de enviar regularmente notícias e artigos para a empresa 
jornlística (jornal, agência de notícias, emissora de rádio 
ou tv) que representa. Jornalista que presta serviços 
regularesa uma empresa jornalística, como empregado ou 
colaborador, em local distante de sua sede. O 
correspondente mantém domicílio na região que é 
encarregado de cobrir, e neste aspecto  se diferencia do 
enviado especial. Chamase correspondente de guerra o
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repórter encarregado de cobrir, in loco, os acontecimentos 
de uma guerra ou revolução.” 

Os correspondentes populares são representantes das comunidades 

em que moram e enviam notícias e artigos para a sede da instituição 

da qual fazem parte. Geralmente não é funcionário, é voluntário. E 

trabalha para assegurar espaço de visibilidade sobre os 

acontecimentos locais a fim de conquistar melhorias e provocar a 

reflexão sobre realidades injustas. Nem sempre são profissionais 

formados, mas aprendem no diaadia a recolher depoimentos que 

possam mostrar o significado e interpretações que cada morador tem 

sobre o local em que vive. 

A experiência com correspondentes populares, em diversas partes do 

mundo, mostra como a preocupação na formação do comunicador 

popular  e a leitura crítica dos meios de comunicação podem mudar 

os rumos de uma sociedade. Vários autores estudaram as 

experiências de comunicação com Correspondentes Populares, mas 

não há um conceito que possa explicar quem são eles porque suas 

experiências são múltiplas, diversificadas. A presença dos 

correspondentes pode ser notada nos movimentos revolucionários, 

nas ações de democratização dos meios ou em situações em que a 

distância impede a chegada de informações sobre determinadas  vilas 

ou cidades. 

Natalia Vinelli, professora da Universidade Nacional de Buenos Aires, 

autora do livro “ANCLA, una experiencia de comunicación 

clandestina orientada por Rodolfo Walsh”, narra a história do 

jornalista argentino Rodolfo Walsh, assassinado nos anos 70, e da 

Agência de Notícias Clandestinas (ANCLA). 11 A autora explica que a 

11 Eu não tive acesso ao livro no formato impresso, minha consulta foi feita sobre a cópia digital 
VINELLI, Natalia. ANCLA, Una experiencia de comunicación clandestina orientada por Rodolfo Walsh. 
Publicado digitalmente: 23 de junio de 2006. disponível em: http://www.rodolfowalsh. 
org/article.php3?id_article=2020. Acesso em 10 de março de 2008. O livro foi publicado e merece citação 
da seguinte forma: VINELLI, Natalia. ANCLA, una experiencia de comunicación clandestina orientada 
por Rodolfo Walsh.  Editorial Rosa Blindada, Buenos Aires, 2002.

http://www.rodolfowalsh.org/article.php3?id_article=2020
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ANCLA,como agência de notícias  buscou, desde o primeiro momento, 

romper com  “la tradicional polaridad donde un emisor fuerte se 

dirige en forma unidireccional a una masa anónima de receptores 

pasivos: a partir de la distribución de sus cables apeló a que cada 

receptor se convierta en un nuevo emisor, generando una cadena de 

información que sin duda desafió al silencio” (VINELLI, 2006). 

A atividade com os correspondentes populares tinha um recado 

dentro de um contexto de ditaduara. 

En un proyecto de cambio, la información y la 
propaganda se constituyen en un nuevo frente de 
lucha, indispensable no sólo para la información 
sino también para la organización y la educación de 
las masas. 
De ahí el concepto de corresponsales populares que 
muchas de las fuerzas políticas retomaron en su 
lucha por la toma del poder. ANCLA no escapa a 
este concepto: a través de la participación popular 
en la información apelaba a la organización para 
resistir a la dictadura. Aunque en rasgos generales 
la agencia no oficiaba como un órgano oficial de 
difusión de propaganda política, venía a cumplir el 
rol de un espacio que sin decirse Montonero 
llegaba a infinidad de sectores con el propósito de 
romper el bloqueo informativo y a la par generar 
malestar entre las Fuerzas Armadas y los diferentes 
grupos de poder a los que ellas respondían 
(VINELLI, 2006). 

Vinelli conta que a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) 

também fortaleceu o seu trabalho com correspondentes populares para 

garantir um trabalho de contrainformação. 

Ahora bien, cabe preguntarse cómo se genera esa 
información. Al igual que en el caso de ANCLA y de 
muchas otras experiencias de comunicación para la 
lucha, el Frente de Liberación de Mozambique 
organizó una extensa red de corresponsales 
populares que recogían la información en sus zonas 
de trabajo y la llevaban a la Voz da FRELIMO, radio 
instalada en el país vecino de Tanzania y que 
abarcaba todo el territorio nacional. Como muchos
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pobladores no poseían aparatos de radio, se 
organizaban escuchas colectivas similares a las 
realizadas en torno a la radio Venceremos de El 
Salvador, donde la experiencia incluía a 
combatientes, amas de casa, estudiantes, vecinos y 
trabajadores. Es decir que cada realidad político 
social genera sus propias herramientas de 
comunicación (VINELLI, 2006). 

Dar vez e voz ao povo 12 , como também fazia parte do ideário 

dos líderes moçambicanos. Vinelli resgara a importância dos 

correspondentes populares e reforça a ligação entre comunicação e 

educação popular. 

Además, a través de la figura de los corresponsales 
populares se buscaba devolverle la palabra al 
pueblo, darle entidad a su cotidianeidad y 
movilizarlo en la lucha por la liberación nacional. En 
aquellos países tercermundistas donde el 
analfabetismo era alarmante (El Salvador, Bolivia, 
Mozambique. etc.), nacieron los medios de 
comunicación educativos, que ligaron el proceso 
educativo al proyecto de cambio como necesidad 
fundamental. Según Jorge Robelo, ministro de 
Información del FRELlMO, "la construcción de poder 
popular democrático exige como condición que el 
pueblo sea conciente de sus derechos y deberes (...) 
En esta perspectiva se deberá informar y formar 
políticamente, educar, contribuir a las transforma 
ciones en curso", ya que ‘debemos crear la 
posibilidad de que todos puedan escribir, porque 
todos tienen algo que decir’. 

Entre os bolivianos 13 , Vinelli relata a energia das rádios dos sindicatos 

que representavam os trabalhadores das minas de extração de 

minérios. A participação popular é a forma mais utilizada para envolver 

a população num movimento de conscientização e mobilização social 

para garantir a manutenção de direitos constitucionais em períodos de 

golpe de Estado. 

12 Ver um relato sobre várias experiências de rádios populares brasileiras e estrangeiras em  PERUZZO, 
1998, p.159240 
13 Ver também   PERUZZO, 1998, p.192.
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[...] el objetivo era neutralizar la información 
enemiga e informar para la acción y la lucha 
atendiendo a las necesidades sociales. Las formas de 
informar para la lucha pueden apreciarse, también, 
en el caso de las radios mineras bolivianas: mientras 
en tiempos de normalidad institucional llevaban 
adelante una línea comunicacional con canales de 
acceso que garantizaban la participación popular en 
la información, centrados en la educación y en la 
idiosincrasia minera y campesina; en tiempos de 
represión las emisoras se ponían al servicio de la 
organización y la lucha, actuando como 
movilizadoras de los sindicatos y de la población en 
general contra la intervención de las Fuerzas 
Armadas. (VINELLI, 2006). 

Em 1981, uma entidade corporativa, A Unión de Periodistas de 

Nicarágua, tomou uma iniciativa capaz de mostrar a importância da 

participação popular na divulgação de fatos que acontecem nas regiões 

mais afastadas da Nicarágua. Os jornalistas estabeleceram que uma 

das linhas de ação da Unión de Periodistas deveria ser a formação de 

correspondentes populares. A proposta de trabalho com os 

correspondentes populares colocava em segundo plano a idéia que 

exigia formação universitária para o desempenho da profissão. Essa 

linha de atividade vai levar, em 1985, a um plano de profissionalização 

de “jornalistas práticos”, proposto pela Unión de Periodistas de 

Nicarágua e a pela Escuela de Periodismo da Universidad 

Centroamericana. (PERUZZO, 1998, p.262). 

Lilly Soto 14 explica que antes da revolução de 1979 na Nicarágua, a 

população contava com um jornal, o El Manchete,  elaborado pelos 

campesinos depois do expediente de trabalho. A organização dos textos 

tinha como referência o trabalho com os correspondentes populares. 

“Aqui,  ao contrário do que aconteceu  em outros países, os 

correspondentes populares surgiram de iniciativas de organizações 

14  Entrevistada  por  Cicilia  Peruzzo  em  PERUZZO,  Cicília  M.  K.  Comunicação  nos  movimentos 
populares: a participação na construção da cidadania. Petrópolis: Editora Vozes, 1998. p.260.
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associativas, sindicais e de trabalhadores. Não existia uma instância 

que atendesse a comunicação popular” (PERUZZO, 1998, p.260). 

Leoncio Banegas 15 afirma que a experiência com os correspondentes 

nasceu da necessidade de informar as pessoas sobre os 

acontecimentos, emboscadas, mortes e vitórias da Guerra contra o 

Estado Nicaragüense, liderado por Anastásio Somoza. Em documento 

de 1987, a Asociación de Trabajadores Del Campo, ATC, descreve com 

muita precisão a importância dos correspondentes: “Como a falta de 

recursos humanos  e materiais impede a difusão massiva do que fazer 

cotidiano do povo, especialmente ns zonas mais distantes e fronteiriças, 

a organização de rede de correspondentes populars constitui um dos 

principais elementos para que o pvo recupere sua fala e comece a 

reconhercerse a si mesmo como sujeito de mudança, autor e 

protagonista da revolução popular sandinista” (PERUZZO, 1998, p.260). 

No mesmo documento, a ATC propõe objetivos e metas para o 

movimento dos correspondentes populares. São eles: 

a) Democratizar a informação – O povo, mediante 
suas organizações, deve poder aprofundar a 
participação nos meios de comunicação setoriais, 
regionais e nacionais. 
b) Reforçar a liberdade de expressão – O povo, como 
sujeito das transformações econômicas, políticas e 
sociais, deve poder prestar contas de seu próprio 
cotidiano e de suas ações, favorecendose com isso o 
projeto revolucionário e a ruptura das formas 
verticalizadas e impositivas de informação. 
c) Fortalecer os órgãos informativos – Os 
correspondentes populares, além de cumprir suas 
tarefas e sua atividade de propaganda nas bases que 
pertencem, devem contribuir para dar alento aos 
órgãos setoriais, regionais e nacionais de 
informação, com El Manchete, Los Muchachos, El 
Termômetro, Educadores Somos e Trabajadores, 
representativos dos trabalhadores do país 
(PERUZZO, 1998, p.262263). 

15 Entrevistada por Cicilia Peruzzo em PERUZZO, Cicília M. K. Comunicação nos movimentos 
populares: a participação na construção da cidadania. Petrópolis: Editora Vozes, 1998. p.260.
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Mesmo com a vontade de comunicar e a sua importância na articulação 

de trabalhadores rurais, que mantinham a ATC atualizada sobre as 

principais acontecimentos nas diversas regiões do país, o Movimento 

dos Correspondentes Populares Nicaragüense reconhecia suas 

principais dificuldades: “ausência de uma melhor seleção dos 

correspondentes; sua deficiência cultural, herdada do alto grau de 

analfabetismo do país; a falta de unidade de conceitos  no que se referia 

à sua formação; a inexistência de sistematização e coordenação, o que 

acarretava a dispersão dos membros; e pouco apoio recebido dos 

organizamos estatais” (PERUZZO, 1998, p.264265). 

Os correspondentes populares encontraram alguma 
resistência, por parte tanto de segmentos não muito 
identificados com os propósitos sandinistas de 
facilitar a participação popular quanto quanto de 
gente preocupada em assegurar seus cargos. Não 
obstante, como o passar do tempo, eles foram 
crescendo em importância. Era gente do povo, que 
usava a linguagem dos camponeses, abordando os 
problemas e o diaadia destes, o que ampliava sua 
capacidade de influenciar e garantir a audiência 
(PERUZZO, 1998, p.264). 

Mais recentemente, o Movimento dos Trabalhadores Rurais SemTerra, 

Via Campesina (movimento internacional que coordena organizações 

camponesas de pequenos e médios agricultores, trabalhadores 

agrícolas, mulheres rurais e comunidades indígenas e negras da Ásia, 

África, América e Europa) e Organização Consulta Popular lançaram, no 

Fórum Social Mundial de 2003,  o jornal “Brasil de Fato” como uma 

opção para o leitor que consome notícias nas bancas de jornal. O 

projeto  “Brasil de Fato” traz consigo uma proposta que envolve outros 

veículos de comunicação, que têm como fim a tranformação social.



84 

Nosso principal desafio é construir um sistema de 
comunicação dos movimentos sociais a serviço do 
Projeto Popular para o Brasil. É este Projeto que 
dirige nossos esforços e que dá sentido e conteúdo 
aos nossos veículos: Jornal Brasil de Fato, Agência 
de Notícias Brasil de Fato (internet), Radioagência de 
Notícias NP, Chasque  Agência de Notícias e nossas 
rádios comunitárias. Desta forma, as pautas destes 
veículos são definidas pelo próprio calendário de 
lutas dos movimentos sociais. Nossa tarefa é 
transformar estas ações em pautas factuais e 
relacionar, ao mesmo tempo, estas ações locais e 
factuais, que permitam a identificação do povo com 
as matérias, com um projeto de transformação da 
sociedade. 16 

. 

O jornal manteve até 2007 uma lista de correspondentes populares que, 

integrados ao jornal, contribuiam periodicamente com a publicação. Em 

reunião nos dias 25 e 26 de março de 2007, em São Paulo, os 

correspondentes e colaboradores  discutiram os passos para o 

fortalecimento do grupo 17 . Em documento oficial do encontro, o grupo 

destacou como uma das principais prioridades: “Garantir formação 

permanente para os correspondentes populares do jornal, jornalistas ou 

não. Para isso, manter a regularidade de reuniões deste coletivo. A 

próxima reunião de correspondentes ocorrerá em setembro, após o 

Plebiscito da Vale do Rio Doce.” 18 

6. Cidadania conquistada diaadia 

As novas tecnologias da comunicação e informação ampliaram os 

limites da comunicação como um todo. A utilização de novos recursos 

de comunicação e  linguagens colocou em pauta novas discussões que 

indicaram caminhos diferentes para a comunicação comunitária e suas 

16 Disponível em:<http://www.listasbrasil.org/pipermail/redecomunica/2007April.txt>.  Acesso em: 22 
de maio de 2008 
17 Disponível em:<http://www.listasbrasil.org/pipermail/redecomunica/2007April.txt>. Acesso em: 22 de 
maio de 2008 
18 Disponível em: <http://www.listasbrasil.org/pipermail/redecomunica/2007April.txt>. Acesso em: 22 
de maio de 2008

http://www.listasbrasil.org/pipermail/redecomunica/2007-April.txt
http://www.listasbrasil.org/pipermail/redecomunica/2007-April.txt
http://www.listasbrasil.org/pipermail/redecomunica/2007-April.txt
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relações com o desenvolvimento social. Ao mesmo tempo reforçaram a 

necessidade da mobilização social a fim de assegurar os direitos sociais 

que caracterizam a cidadania desde a Revolução Francesa. 

As velhas bandeiras, consideradas de esquerda, acesso a saúde de boa 

qualidade, educação e empregabilidade ainda estão ancoradas na 

promessa de dia melhores. Neste universo, ganham destaque as 

experiências dos movimentos sociais que procuram acelerar a chegada 

desses dias melhores. São experiências simples, mas com uma força 

mobilizadora que impressiona pela durabilidade e clareza de propostas. 

Qualquer rádio pode  contribuir para o 
desenvolvimento social e local, mas as rádios 
comuntárias têm potencial especial para isso. Por 
quê? A razão de ser do meio comunitário de 
comunicação está baseada no compromisso com a 
melhoria das condições de existência e de 
conhecimento dos membros de uma ‘comunidade’, 
ou seja, na ampliação do exercício dos direitos e 
deveres de cidadania. (PERUZZO, 2007, 76) 

A força da cidadania é novamente colocada em discussão. Nos dizeres 

de José Murilo de Carvalho, a cidadania está numa encruzilhada. Se 

por um lado, 

Os progressos feitos são inegáveis mas foram lentos 
e não escondem o longo caminho que ainda falta 
percorrer. (...) Não há indícios de saudosismo em 
relação à ditadura militar, mas perdeuse a crença 
de que a democracia política resolveria com rapidez 
os problemas da pobreza e da desigualdade 
(Carvalho, 2002, p. 219). 

O conceito de  cidadania coloca em primeiro plano a questão da 

igualdade, mas não dá conta, por seu caráter liberal, dos mecanismos 

que perpetuam as relações de subdesenvolvimentos entre os países. 

Essa discussão poderia impor novos rumos aos debates sobre como 

superar a dependência econômica, cultural e política que ainda hoje 

marginalizam milhões de pessoas  mundo a fora. Não é a toa que os
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grandes centros de discussão mundiais têm em suas pautas a questão 

do desenvolvimento social. De Dávos ao Fórum Social Mundial, a 

palavra de ordem é refletir sobre a equação desenvolvimento / 

subdesenvolvimento. 

No aspecto econômico e sociológico,  de Florestan Fernandes a Celso 

Furtado, de Caio Prado Júnior aos teóricos da CEPAL – Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe, muitos estudaram as 

características do capitalismo latinoamericano. Florestan Fernandes 19 , 

em suas aulas, livros e palestras nos anos 80, reforçava sempre que o 

capitalismo brasileiro implantouse como capitalismo dependente e 

apresenta marcas profundamente injustas. Para ele, a principal delas é 

a concentração de renda e da riqueza. 

No estudo intitulado “A sociabilidade homem simples”, José de Souza 

Martins analisa as hesitações do moderno e as contradições da 

modernidade no Brasil. Segundo ele, a principal discussão da 

modernidade é sobre o progresso.  A modernidade, continua o autor, 

É constituída, ainda, pelos ritmos desiguais do 
desenvolvimento econômico e social, pelo acelerado 
avanço tecnológico, pela acelerada e desproporcional 
acumulação de capital, pela imensa e crescente 
miséria globalizada, dos que têm fome e sede não só 
do essencial à reprodução humana, mas também 
fome e sede de justiça, de trabalho, de sonho, de 
alegria. Fome e sede de realização democrática das 
promessas da modernidade, do que ela é para 
alguns e, ao mesmo tempo, apenas parece ser para 
todos. A modernidade anuncia o possível, embora 
não o realize (MARTINS, 2000, p.20) . 

A construção de uma sociedade justa e igualitária sempre chamou a 

atenção de diversos autores. Aliados às práticas sociais que 

questionavam o Estado sobre seu papel na distribuição de renda e 

serviços públicos de qualidade, esses autores construíram obras de 

19 Ver FERNANDES, Florestan. Sociedade de classes e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Zahar, 
1972. 263p.



87 

referência na discussão da vida em sociedade. Uma questão que 

sempre esteve presente nas mais diversas discussões é a intervenção 

social nos rumos do Estado. Neste sentido, as discussões entre 

liberais e republicanos podem resumir algumas  discussões em torno 

da relação entre Estado e Socideda Civil. 

Vieira  (2001, p.71) acredita que a concepção de que todos os 

indivíduos nascem livres e iguais, defendida pelo liberalismo 20 , 

contribuiu em grande escala para a discussão da idéia de cidadania 

universal. Para ele, essa visão do Homem assegura um status legal e 

afirma o reconhecimento de direitos e deveres legitimados pelo 

Estado. 

O autor destaca que a principal limitação no pensamento liberal é 

que “a cooperação social visa facilitar a obtenção da prosperidade 

individual. Idéias como consciência pública, atividade cívica e 

participação política em uma comunidade de iguais são estranhas ao 

pensamento liberal.” (VIEIRA, 2001, p.71) Para a concepção liberal, é 

fundamental que os indivíduos não violem a lei ou interfiram no 

direito dos outros. 

Uma resposta a essa redução da cidadania a “um mero status legal” , 

vem do pensamento republicano, que chama a atenção para a 

participação política “e atribui papel central à inserção do indivíduo 

em uma comunidade política.” (VIEIRA, 2001, p.71). Para Vieira, a 

dúvida é pensar em uma comunidade política nos moldes 

republicanos compatível com a democracia moderna e pluralista. “Ou 

20 O liberalismo é uma doutrina do Estado limitado tanto com respeito aos seus poderes quanto às suas 
funções. A noção corrente, que serve para representar o primeiro,  é Estado de Direito; a noção corrente 
para representar o segundo, é Estado mínimo.(...) Por Estado de direito entendese geralmente um estado 
em que os poderes públicos são regulados por normas gerais (as leis fundamentais ou constitucionais) e 
devem ser exercidos  no âmbito das leis que os regulam, salvo o direito do cidadão de recorrer e um juiz 
independente para fazer  com que seja reconhecido e refutado o abuso ou excesso de   poder  (BOBBIO, 
1988. p.1718).
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seja, como ‘conciliar a liberdade dos antigos com a liberdade dos 

modernos’” (2001, p.71). 

Se o “bem comum” é fruto da discussão política entre os 

republicanos. Para os liberais, discutir o ‘bem comum’ é incompatível 

com a idéia moderna de liberdade. “O ‘bem comum’ só pode ter 

implicações totalitárias. Os ideais da ‘virtude republicana’ são 

relíquias prémodernas que devem ser abandonadas” (VIEIRA, 2001, 

p.71). 

Apesar da defesa liberal da democracia, não há incompatibilidade 

entre a concepção de cidadania dos republicanos e a democracia 

moderna. “A liberdade individual somente pode ser garantida em uma 

comunidade cujos membros participam ativamente do governo, como 

cidadãos de um Estado ‘livre’. Para se assegurar a liberdade e evitar a 

servidão, devemos cultivar as virtudes cívicas e nos dedicarmos ao 

bem comum” (VIEIRA, 2001, p.72). 

A concepção de cidadania, para Liszt Vieira, pode ser expressa em 

quatro pontos. No primeiro, o autor reforça que a cidadania depende 

da reativação da esfera pública para que os indivíduos possam agir 

coletivamente e tomar decisões comuns sobre os assuntos que afetam 

a comunidade. No segundo, o autor ressalta que a prática da 

cidadania é importante para formação de um a concepção de política 

baseada em valores como solidariedade, autonomia e reconhecimento 

de diferenças. A interferência nas decisões que afetam o bemestar da 

comunidade é o terceiro ponto destacado quando o assunto é 

cidadania participativa. No quarto ponto, o autor cita  a cidadania 

democrática como responsável pela expansão da opinião política e 

construtora de uma cultura política democrática (VIEIRA, 2001, p.72 

73).
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O conceito de cidadania pode ainda ser dividido em quatro estágios, 

segundo Vieira. 

No que se refere à relação entre os direitos  de 
cidadania e o Estado, existiria uma tensão interna 
entre os diversos direitos que compõem o conceito 
de cidadania (liberdade x igualdade). Enquanto os 
direitos de primeira geração – civis e políticos – 
exigiriam, para sua plena realização, um Estado 
mínimo, os direitos de segunda geração – direitos 
sociais – demandariam uma presença mais forte do 
Estado para serem realizados (VIEIRA, 2002. p.22 
23). 

Podemos falar ainda em direitos de terceira geração – direito de 

grupos humanos, povos, nação, coletividades étnicas ou a própria 

humanidade. E direitos de quarta geração – relativos à bioética, para 

impedir a destruição da vida e regular a criação de formas de vida em 

laboratório pela engenharia genética. 

7. A Esfera Pública e Movimentos Sociais 

O Conflito entre Estado e mercado, de um lado, e as 
estruturas interativas do mundo da vida, de outro, 
leva este último a se organizar em movimentos 
sociais fundadores da democracia que, para 
Habermas, é a institucionalização no sistema 
político das sociedades modernas dos princípios 
normativos da racionalidade comunicativa. A esfera 
pública é local de disputa ente os princípios 
divergentes da organização da sociabilidade. Os 
movimentos sociais constituem os atores que 
reagem a reificação e burocratização, propondo a 
defesa das formas de solidariedade ameaçadas pela 
racionalização sistêmica (VIEIRA, 2001, p.73). 

O conceito de esfera pública tem grande importância no pensamento 

de Habermas como lugar de formação da vontade coletiva. Ele é 

explicado como um espaço de debate público e do embate dos 

diversos atores sociais.
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Tratase de um espaço público autônomo 
apresentando uma dupla dimensão: de um lado, 
desenvolve processos de formação democrática de 
opinião pública e da vontade política coletiva; de 
outro, vinculase a um projeto de práxis democrática 
radical, em que a sociedade civil se torna uma 
instância deliberativa legitimadora do poder político, 
em que cidadãos são capazes de exercer seus 
direitos subjetivos públicos (VIEIRA, 2001, p.64). 

O desenvolvimento da cidadania na esfera pública deve ser garantido 

por mecanismos e procedimentos de participação garantidos a todos. 

Habermas acredita que o processo democrático não pode assentarse 

somente na boa vontade dos cidadãos em buscar o bem comum ou 

só na participação das elites. Para ele, a participação de grupos 

minoritários devem ser assegurados em igualdade de acesso ao 

espaço público 21 para que possam pensar e expor seus interesses. 

Downing explica que Habermas mostrou como as monarquias 

européias perderam poder absoluto com a ampliação da esfera de 

influência e do debate políticos para além dos estreitos confins das 

cortes. As cortes lentamente perderam seu poder para esses círculos 

mais amplos. 

A comunicação e a informação, incluindo folhetos, 
volantes e os primeiros tipos de jornais que 
circulavam nesses meios, foram elementos  cruciais 
nesta zona de influência e debate que aos poucos se 
alargava. O vitual  monopólio da corte sobre a 
política oficial foi a passo se extinguindo (DOWNING, 
2002, p. 6162). 

Para Thompson (2002, p.144), Habermas compreendeu muito bem o 

desenvolvimento da mídia desde o século XVII até hoje e percebeu o 

21 Habermas emprega ora esfera pública, ora espaço público. Discutindo o conceito de esfera pública, o 
autor começa seu texto assim: “Esfera ou espaço publico é um fenômeno social elementar, do mesmo 
modo que a ação, o ator, o grupo, a coletividade; porém, ele não é arrolado entre os conteitos tradicionais 
elaborados para descrever a ordem social.” HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia – entre 
facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. vol.II.
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surgimento e a conseqüente desintegração do que ele denominou de 

“esfera pública”. A esfera pública burguesa foi criada a partir do 

debate que foi estimulado pelo surgimento de jornais independentes, 

o que gerou fóruns nos quais a autoridade do Estado podia ser 

criticada e questionada a justificarse diante de um público 

informado e pensante. 

Mas, se alguns aspectos da esfera pública burguesa 
eram uma expressão velada e sutil dos interesses de 
classe, ela personificava, contudo, conforme discute 
Habermas, idéias e princípios que iam além das 
formas históricas restritas onde ela acontecia. Ela 
materializava a idéia de que uma comunidade de 
cidadãos, reunindose como iguais num fórum que 
fosse distinto tanto da autoridade pública do estado, 
como dos domínios privados da sociedade civil e da 
vida familiar, era capaz de formar uma opinião 
pública através da discussão crítica, da 
argumentação racional e do debate. Materializava o 
que Habermas descreve como princípio da 
“publicidade” (Prinzip der Öfferntlichkeit): isto é, que 
as opiniões de pessoas particulares podem 
transformarse numa opinião pública através do 
debate racionalcrítico de um público de cidadãos 
que esteja aberto a todos e livre de dominação 
(THOMPSON (2002, p.146). 

Para Habermas, com a disseminação dos meios de massa nos séculos 

XIX de XX, a esfera pública burguesa sofreu uma forte queda. O 

princípio de  publicidade tornouse um instrumento de interesses 

preestabelecidos. Mesmo assim, o autor não descarta a possibilidade 

de que as idéias e princípios originalmente presentes na esfera 

pública possam ser reconstituídos em bases diferentes no futuro. 

(THOMPSON , 2002, p.149) 

Em consonância com Thompson, Puntel explica que Habermas 

“considera a comunicação um tipo de ação que não só implica um eu 

moralmente autônomo, mas também um processo que, se 

generalizado, envolve a criação de uma comunidade democrática” 

(PUNTEL, 2005, p.31). Segundo a autora, Habermas defende que
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comunicação não é um partilhar de consciência, e, sim, a 

coordenação de ação orientada para a deliberação sobre a justiça. 

Downing (2002) conta que foi feliz ao vincular o conceito de esfera 

pública ao estudo da utilização mídia feito pelo movimento 

antinuclear da Alemanha Ocidental. O autor percebeu que havia uma 

esfera pública  empiricamente visível  nas organizações  do 

movimento antinuclear e que livros, panfletos, revistas e volantes 

antinucleares, que circulavam na época, comprovavam sua tese. 

Um dos críticos mais contudentes do conceito de esfera pública é 

John B. Thompson (2002). Para o autor a idéia de esfera pública, de 

fato, conserva algum valor hoje como um instrumento crítico, mas ele 

não acredita que seja possível aplicalo às circunstâncias do final do 

século XX. Ele aponta dois aspectos que considera limitadores para a 

aplicação desse conceito, são eles: A esfera pública emerge sob uma 

circulação restrita de materiais impressos e a sua discussão era feita 

em foros públicos (salões e casas de café). Isso impõe como meio de 

comunicação a imprensa e a discussão face a face. Thompson, 

explica que com o desenvolvimento dos meios técnicos a natureza da 

comunicação foi alterada a tal ponto que a idéia  original da esfera 

pública não pode ser, simplesmente, reativada em bases novas. 

O segundo aspecto é que  a idéia de esfera pública, hoje, é de 

importância limitada, uma vez que está ligada, fundamentalmente, à 

noção de formação de opinião participativa. Thompson explica que 

esse conceito supõe que as opiniões dos indivíduos se tornarão 

opinião pública por meio da participação num debate livre. 

Thompson diz que existem muitas áreas da vida social em que os 

indivíduos podem assumir um maior papel nos processos de decisão. 

“Vivemos hoje num mundo onde a ampla escala e complexidade dos 

processos de tomada de decisão limita o quanto eles podem ser 

organizados de maneira participativa. Por isso, a idéia original da
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esfera pública, enquanto ligada à noção de formação de opinião de 

maneira participativa, é, atualmente, de importância limitada.”( 

THOMPSON , 2002, 157) 

O diferencial no conceito de esfera pública de Habermas está na 

utilização pelo autor do conceito de influência, retirado de T. Parsons. 

Habermas conta que Parsons introduziu uma forma simbolicamente 

generalizada da comunicação que regula interações por meio da 

convicção ou da persuassão. Segundo Habermas, pessoas ou 

instituições podem gozer de uma reputação que lhes permite exercer 

influência sobre as convicções de outras pessoas, sem ter que 

comprovar competências e sem ter que dar explicações (HABERMAS, 

2003, p.95). 

Para além das críticas de Thompson, Habermas (2003) explica que é 

na esfera pública que acontece o embate que pela busca do poder de 

influência. A influência, segundo Habermas se forma nessa esfera 

pública. Para o autor 

Nessa luta não se aplica somente a influência 
política já adquirida (de funcionários comprovados, 
de partidos estabelecidos ou de grupos conhecidos, 
tais como o Greenpace, a Anistia Internacional, etc.), 
mas também o prestígio de grupos de pessoas e de 
especialistas que consquistaram sua influência 
através de esferas públicas especiais (por exemplo, a 
autoridade de membros de igrejas, a notoriedade de 
literatos e artistas, a reputação de cientistas, o 
renome de astros do esporte, do showbusinnes, etc.) 
A partir do momento em que o espaço público se 
estende para além do contexto das interações 
simples, entra em cena uma diferenciação que 
distingue entre organizadores, oradores e ouvintes, 
entre a arena e galeria, ente palco e espaço 
reservado ao público espectador (HABERMAS, 2003, 
p.9596).
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8. Movimentos sociais 

Para Habermas, o conceito de sociedade civil foi redescoberto 

recentemente. O autor explique que sociedade civil hoje não é mais a 

expressão da sociedade burguesa, mas sim por 

“associações e organizações livres, não estatais e 
não econômicas, as quais  ancoram as estruturas de 
comunicação da esfera pública nos componentes 
sociais do mundo da vida. A sociedade civil compõe 
se de movimentos , organizações e associações, os 
quais captam os ecos dos problemas sociais que 
ressoam nas esferas privadas, condensamnos e os 
transmitem, a seguir, para a esfera política.” 
(HABERMAS, 2003, p.99). 

Habermas apresenta uma discussão bastante interessante para quem 

acredita na importância dos trabalhos comunitários. Para o autor, em 

certas circunstâncias, a sociedade civil pode ter 

[...]opiniões públicas próprias, capazes de 
influenciar o complexo parlamentar (e os tribunais), 
obrigando o sistema político a modificar  o rumo do 
poder oficial. No entato, a sociologia da comunicação 
de massas é cética quanto às possibilidades 
oferecidas pelas esferas públicas tradicionais das 
democracias ocidentais, dominadas pelo poder e 
pela mídia. Movimentos sociais, iniciativas de 
sujeitos privados e de foros civis, uniões políticas e 
outras associações, numa palavra, os agrupamentos 
da sociedade civil, são sensíveis aos problemas, 
porém os sinais que emitem e os impulsos que 
fornecem são, em geral, muito fracos pra despertar a 
curto prazo processos de aprendizagem no sistema 
político ou para reorientar processos de decisão 
(HABERMAS, 2003, p.106107). 

Downing, na tentativa de discutir o seu conceito de mídia radical 22 , 

conta que Arato e Cohen 23 acreditam que os movimentos sociais 

constituem o que eles denominam esfera pública. Os autores atrelam 

22 “Com o termo mídia radical  , refirome à mídia – em geral de pequena escala e sob muitas forma 
diferentes – que expressa uma visão alternativa às políticas, prioridades e perspectivas hegemônicas” 
(DOWNING, 2002, p. 21). 

23 Habermas também cita esses autores em seu texto. Ver (HABERMAS, 2003, p.100, 103, 104).
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os movimentos sociais ao conceito de Öffentlichkeit, “cunhado 

originalmente por Habermas para abarcar a zona alternativa da 

maior liberdade de expressão e crítica ao governo monárquico e cuja 

origem ele localizava no século XVIII, especialmente entre a elite 

intelectual que freqüentava as casas de chá e os cafés londrinos.” 

(DOWNING, 2002, p. 61) 

O autor, com base em Arato e Cohen, indica três classificações para o 

termo movimentos populares. A primeira classificação, e mais antiga, 

referese à “rebelião das massas, à multidão em tumulto, agindo de 

maneira cega e insensata, levada apenas por emoções impetuosas e 

descontroladas (...)” (DOWNING, 2002, p. 56) 

A segunda, O  apresenta os movimentos sociais como atores 

racionais. Para o autor, os participantes dos movimentos, geralmente 

são pobres, não têm propriedades criam recursos alternativos para 

exercer influência sobre o processo político. “Esses recursos 

alternativos consistem em ações coletivas  como greves, ocupações, 

passeatas , operações tartaruga, bloqueios de tráfego. Longe de serem 

explosões irracionais de turbas ensandecidas, essas ações são táticas 

cuidadosamente refletidas  e levadas a cabo por aqueles que não têm 

riqueza nem poder estatal. (...)” (DOWNING, 2002, p. 56) 

Finalmente, a terceira classificação vem do estudo acadêmico 

sobre os chamados Novos Movimentos Sociais (NMSs), ou seja, os 

movimentos sociais ecológicos, feministas ou pacifistas. “Alguns 

estudiosos sustentam que esses movimentos representam um novo 

estágio qualitativo  na cultura política contemporânea, com 

características profundamente diferentes daqueles dos primeiros 

movimentos sociais, principalmente do movimento operário” 

(DOWNING, 2002, p. 5657).
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Capítulo 3 
A Diocese de Juazeiro, o SEDICA e os 
Correspondentes Populares
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“A maior  parte  de  nosso  povo  não  sabe  quem  é Marx  e  nem  o  que 
significa  marxismo.  Essa  frases  têm  como  único  motivo  difamar  a 
mim e a meus colaboradores.” 

PATER,Siegfried. O bispo dos excluídos: Dom José Rodrigues. 
Juazeiro: Editora Fonte Viva, 1996.202p. 

“A grande importância deste trabalho de comunicação é que me ensina 
a participar de minha própria vida e da vida de meus companheiros.” 

Meiva Andréa, Projeto Mandacaru, Juazeiro – Ba. 

“A importância desse trabalho para a minha vida é muito grande, pois, 
através desse  trabalho de  comunicação,  aprendo  a  enxergar o mundo 
em que vivemos. 

Jailson Ribeiro Borges, Pilão Arcardo, Bahia
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1.  A diocese de Juazeiro da Bahia 

Fonte: Diocese de Juazeiro
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A diocese de Juazeiro, Bahia, foi criada em 21 de julho de 1962, 

pelo Papa João XXIII. D. Tomás Guilherme Murphy, que ficou no cargo 

até 1975, foi o seu primeiro bispo. O segundo, foi Dom José Rodrigues 

de Souza, que assumiu em 1975 e aposentouse em 2003. Dom José 

Geraldo da Cruz administra a diocese como seu terceiro bispo. 

A área de abrangência da Diocese é de 56.269 km2, com uma 

população de quase 700 mil habitantes, distribuídos em nove 

municípios: Juazeiro, Curaçá, Campo Alegre de Lourdes, Sento Sé, 

Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado, Sobradinho e Uauá. Juazeiro, 

Curaçá e Campo Alegre ficam distante da barragem de Sobradinho, mas 

são banhados pelo rio São Francisco, já os outros municípios margeiam 

a barragem. 

A diocese tem 13 paróquias e está localizada no norte do Estado 

da Bahia, limitandose com as dioceses de Bonfim, Paulo Afonso, Irecê e 

Barra . Em Pernambuco, faz divisa com as dioceses de Floresta e 

Pertrolina. No Piauí, com as dioceses de São Raimundo Nonato e Bom 

Jesus da Gurguéia. Atualmente, 13 paróquias compõem a diocese. 

O semiárido nordestino, região em que a Diocese está, é uma das 

regiões mais secas, mais quentes e mais pobres do Brasil. A região é 

também reconhecida nos telejornais dos grandes centros urbanos como 

“Polígono da seca” ou “Polígono da Maconha” devido à grande 

quantidade de áreas plantadas com a erva nas margens e ilhas do rio 

São Francisco e na represa de Sobradinho; e nas caatingas, 

aproveitando as águas da chuva. 

As distâncias são imensas. De um extremo a outro da diocese, 

quer dizer, de Pedra Branca, em Curaçá, até Redenção, última cidade 

de Pilão Arcado, a distância é de 710 km. O transporte regular só existe 

até as sedes dos municípios. Sem dizer que parte das estradas estão no 

completo abandono. Uma viagem de Juazeiro a Remanso, que fica a 200
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km, tem 80 km de estrada de terra batida. As condições sociais e 

econômicas na região são bem precárias. Existem ainda regiões em que 

só é possível o acesso de barco ou à cavalo. Para se ter uma idéia sobre 

as distâncias entre a sede da Diocese e os munícipios Juazeiro a 

Sobradinho – 45 km; Juazeiro a Sento Sé – 200 km; Juazeiro a Curaçá 

– 100 km; Juazeiro a Casa Nova – 68 km; Juazeiro a Pilão Arcado – 280 

km; Juazeiro a Campo Alegre de Lourdes: 320 km. 

A população da Diocese de Juazeiro tem acesso a diversos meios 

de comunicação, que no geral tem sua sede em Juazeiro (BA) ou 

Petrolina (PE). Cinco emissoras de rádio cobrem a região. As emissores 

em Petrolina, Pernambuco, são: Emissora Rural a Voz do São Francisco 

(AM), Rádio Grande Rio (AM e FM),  Grande Rio (TV – afiliada à Rede 

Globo). Em Juazeiro, as emissoras são: Radio Juazeiro (AM), Rádio 

Independência do São Francisco (AM), Vale Rio Grande (AM e FM), 

Trans Rio (FM), TV Norte (afiliada à Rede Globo). Outros sinais de rádio 

e TV chegam à região, mas suas sedes ficam em Salvador, caso das TVs 

Bandeirantes, SBT, Rede TV e outras. São da região os jornais O Tempo 

(PE), Jornal de Juazeiro (BA). Em Campo Alegre de Lourdes, a paróquia 

comprou horário na Rádio Serra da Capivara, em São Raimundo 

Nonato, Piauí. 

Com exceção das margens do São Francisco e a borda do lago da 

represa de Sobradinho, o restante da região é de caatinga, vegetação 

típica do semiárido: rala, baixa e com muitos espinhos; o solo arenoso; 

e quase não existe água.



101 

Fonte: http://www.valedosaofrancisco.com.br/OVale/ 

A diocese está situada no Vale do Rio São Francisco, que é objeto há 

muitos anos de planos de desenvolvimento e modernização desde Minas 

Gerais até Sergipe. Toda a história de preocupação com a transposição 

do Rio São Francisco, que tem 2700 km de extensão, vivamente 

discutida nos jornais de todo o país, vem de longa data. 

As obras da Barragem de Sobradinho começaram em 1972, sob o 

governo do presidentegeneral Emílio Garrastazu Médici. Com cerca de 

400 km e uma largura que chega a 40 km, a barragem é considerada a 

maior represa do mundo. Dom José Rodrigues, que assumiu a diocese 

em 1975, descreve assim suas primeiras impressões: 

Comecei a visitar cidades e vilarejos que iriam 
desaparecer debaixo das águas da barragem. Em 
toda parte ouvi os lamentos das pessoas, que 
pediam uma ajuda, uma orientação ao novo bispo. O 
pagamento das indenizações já tinha começado, mas 
as quantias eram ridículas. A história do povo de 
Deus se repetia: ‘ Os filhos de Israel gemiam sob o 
fardo da escravidão e suplicavam. Do fundo da sua 
servidão seus lamentos chegaram a Deus.’ (Ex.2,33) 
Não hesitei por nenhum momento e fiquei do lado
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dos oprimidos. Foi um a luta dura e de uma certa 
forma ela continua até hoje (PATER, p.35). 

A estrutura montada para a construção  da Barragem de Sobradinho e 

a inundação das cidades de Pilão Arcado, Remanso, Casa Nova e Sento 

Sé, além de povoados, vilas e grandes extensões de terra trouxeram 

mudanças profundas na Diocese de Juazeiro. Foram deslocados mais 

de 72 mil moradores. Os reassentamentos da população ocorreram de 

maneira desorganizada. O governo ofereceu à população três propostas: 

1. agrovilas em Bom Jesus da Lapa; 2. Passagens para onde as famílias 

quisessem ir; 3. Reassentamento nas margens da barragem. 

A primeira pretendia deslocar cerca de 60% dos moradores para o 

Projeto de Colonização da Serra do Ramalho, em Bom Jesus da Lapa, 

que ficava a 600 km da barragem. No local a promessa era construir 

agrovilas. A população ficou sabendo que a região escolhida pelo 

governo não apresentava boas condições de moradia e plantio, não 

havia escola nem assistência médica, no final, apenas 14% dos 

moradores foi para em Bom Jesus da Lapa. 

Vista de longe, a agrovila com suas casinhas 
pintadas de branco transmite a impressão de ordem 
e uma sensação de que tudo é bem melhor do que 
nos antigos vilarejos, onde as casas de taipa, já de 
longe, denunciavam a miséria. Mas chegado perto, 
podemos ver que as crianças estão magras e sujas e 
que todas têm a mesma fisionomia marcada pela 
fome e pela miséria. Enquanto os pais estão 
trabalhando no campo, os meninos ficam roendo 
espigas de milho cru (PATER, p.35). 

A proposta de receber  passagens só de ida para quem quisesse deixar a 

região foi aceita por 23% da população. O principal destino dos 

moradores foi a cidade de São Paulo. Conhecida como “Operação 

Caatinga”, a terceira proposta assentou pelo menos 30% dos moradores 

na caatinga, próxima à barragem de Sobradinho. O problema é que os 

terrenos ficavam 5 metros acima do nível da água. Os moradores
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precisavam de bombas para que a água chegasse aos terrenos que mais 

pareciam pedaços de um grande deserto. Dom José Rodrigues explica 

que as razões para a baixa qualidade de vida e pobreza do nordestino 

tem explicação. Segundo ele, a primeira causa é a seca, que dos anos 

70 aos anos noventa foi demasiadamente forte. Só de 1979 a 1984, 

morreram mais de um milhão de pessoas no Nordeste. O segundo fator 

foi a construção da barragem de Sobradinho e o deslocamento da 

população. O terceiro motivo são os projetos de irrigação que promovem 

o desenvolvimento do Vale São Francisco. Para o bispo “Os pequenos 

agricultores são expulsos e os que vão trabalhar nos projetos se 

transformam em bóiasfrias, recebendo um pagamento ridículo” (PATER, 

p.35). 

2. Dom José Rodrigues 

Em 1975, Dom José Rodrigues assume a Diocese de Juazeiro. 

Questionado sobre sua opção preferencial pelos pobres o bispo afirma 

que a dedicação aos mais pobre exige mudança de posição social. “É 

necessário conviver com o pobre para poder entendêlo” (PATER, p.35). 

Ele explica que aprofundou sua fé na medida em que conviveu com os 

pobres de sua  diocese nas atividades pastorais. De 1975 a 2003, dois 

grandes fatos colocaram Dom José Rodrigues diretamente na grande 

imprensa nacional. O primeiro foi em 1982, quando a casa episcopal foi 

pichada com a frase “O bispo de Joazeiro (sic) é comunista”. Por 

colocarse sempre ao lado dos interesses da população o bispo de 

Juazeiro sempre recebeu críticas dos meios de comunicação do Estado 

e da Região. As críticas ficaram mais fortes quando a Diocese publicou 

um folheto em 1981 colocando o PT como uma alternativa eleitoral para 

as eleições em 1982. 

Este folheto nasceu da nossa realidade e por isso 
fala da nossa realidade. Ele define o que é política, 
descreve a história do Brasil e mostra como foi 
sempre só uma elite a fazer política. Cada vez que o 
povo se levanta, foi derrotado. O folheto descreve
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também os partidos políticos, seus líderes e seus 
programas.(...) Conseqüentemente foi deflagrada 
uma onda de difamações nos jornais, nas rádios e 
até na televisão. O Governador da Bahia chamou o 
folheto de “inspiração do demônio (PATER, p.100). 

O depoimento de Dom José mostra como a diocese provoca a discussão 

e a formação de uma consciência crítica da população. Mais adiante, o 

bispo explica que a diocese de Juazeiro segue no seu trabalho pastoral 

a orientação do documento de Puebla. “é a nossa obrigação ajudar o 

povo a se organizar, para que ele possa viver sua fé e ganhar forças 

para reivindicar seus diretos.” (PATER, p.101) Dom José diz que seu 

trabalho é fundar comunidades de base para o povo ouvir a palavra de 

Deus e com base nela discutir os problemas individuais e da 

comunidade. “Ao fazer isso nós também falamos do modelo capitalista, 

que favorece um grupo privilegiado que tem nas mãos toda a riqueza do 

país e detém o poder político.” (PATER, p.101) 

As pichações na casa episcopal não foram apagadas pela diocese. Para 

o bispo não era responsabilidade dele apagálas. Sua intenção era que o 

conteúdo da pichação pudesse penetrar na consciência da população e 

assim fazer com que cada um tomasse uma posição a favor do trabalho 

diocesano ou não. Para Dom José, a grande maioria das pessoas estava 

do lado da diocese. Só os poucos políticos e ricos da cidade não 

concordam com o trabalho pastoral realizado pela diocese de Juazeiro. 

“A maior parte do nosso povo não sabe quem é Marx, nem o que 

significa marxismo. Essas frases têm como único objetivo difamar a 

mim e aos meus colaboradores.” (PATER, p.102) 

Outro momento forte na história da diocese aconteceu no Natal de 

1986. Três homens seqüestraram uma família com três filhos. A polícia 

recebeu um telefonema de uma testemunha e conseguiu chegar ao local 

do seqüestro. Neste momento, os sequestradorees fugiram em um carro 

com José (pai), Sônia (mãe), Kátia (6 anos), Ricardo (4 anos) e José (2
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anos). Na fuga, a gasolina do carro acabou exatamente em cima da 

ponte Presidente Dutra, que faz a ligação entre a cidade de Juazeiro 

(Bahia) com Petrolina (Pernambuco). Com a população acompanhando 

tudo e as imagens da televisão sendo transmitidas para o Brasil todo, 

os seqüestradores, às três horas da manhã, pedem a presença do bispo 

paramentado, para evitar dúvidas. Dom José foi contatado pela polícia e 

decidiu intermediar a questão. 

“Quando chegamos na ponte, ela já estava cercada 
dos dois lados. Levantei as mãos e andei em direção 
aos seqüestradores. Eles mandaram tirar a batina 
para que pudessem ver se eu estava mesmo 
desarmado. Depois jogaram a batina dentro do carro 
e exigiram gasolina para que pudessem partir” 
(PATER, p.121). 

Na confusão um dos seqüestradores conseguiu fugir por entre as 

pessoas que estavam na ponte. Os reféns temiam que os dois 

seqüestradores cumprissem suas ameaças. Eles haviam garantido que, 

caso os policiais atirassem nos carro, eles matariam primeiro as 

crianças e depois os adultos e cometeriam suicídio. Com receio, a 

polícia bahiana, às 18 horas, decidiu liberar a ponte e entregar gasolina 

para que o carro pudesse partir. Eles foram até a cidade de Crato no 

Ceará. A Polícia não os acompanhava mais. Numa região quase deserta, 

os seqüestradores deixaram o carro com os reféns e fugiram a pé 

caatinga a dentro.Com o carro, Dom José e a família foram até o posto 

policial e voltaram para Juazeiro de avião, onde foram recebidos por 

milhares de pessoas (PATER, p.126). 

3. A diocese e a realidade da região Nordeste 

A Diocese de Juazeiro apresenta em seu Projeto Trienal para as 

pastorais sociais, que vai de janeiro de 2008 a fevereiro de 2011, uma 

dura realidade:
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“O contexto atual não apresenta ter havido avanços 
significativos na vida dos trabalhadores e 
trabalhadoras na microregião de JuazeiroBA. As 
governamentais previstas, apesar de trazerem 
grandes investimentos e serem anunciadas pela 
grande mídia como solução para as dificuldades do 
semiárido, não os contemplan e ao mesmo tempo 
causam impactos profundos na vida do povo e no 
meio ambiente” (Diocese de Juazeiro, 2008). 

No documento oficial, A diocese, sob a orientação de D. José 

Geraldo da Cruz, faz críticas severas ao planos do governo para a 

região. O Programa de aceleração do Crescimento (PAC) é reconhecido 

como uma grande iniciativa do governo por prever recursos para infra 

estrutura e expansão do capital. Para a Diocese, o PAC prevê a 

construção de grandes obras: transposição do São Francisco, barragens 

e hidrelétricas, ferrovias e hidrovias, perímetros irrigados, e outros, 

sendo que algumas obras já estão em andamento, como a Transposição 

do São Francisco e a conclusão das obras do Projeto Salitre. Os projetos 

do PAC abrem  perspectivas para a ampliação do agro e hidronegócio. 

A diocese é contrária à transposição das águas do rio São Francisco. 

O Projeto de Transposição do Rio São Francisco 
difundido como a solução para matar a sede de 12 
milhões de nordestinos ignora completamente a real 
situação do rio e dos ribeirinhos e os múltiplos usos 
já existentes na bacia, sendo que a população do 
semiárido não tem acesso a políticas públicas que 
disponibilizem água e condições de desenvolvimento 
e ao mesmo tempo prevê investimento de valor 
muito alto e não terá  como destino a população 
anunciada (Diocese de Juazeiro, 2008). 

Além da transposição das águas  do São Francisco, o PAC assegura 

recursos para mais duas  barragens no rio, uma em Pedra Branca e 

outra em Riacho Seco. Essas duas obras vão atingir os municípios de 

Curuçá , Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Juazeiro e Logoa Grande. A 

discussão das obras da barragem tem provocado insegurança e 

incertezas na população.
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Duas usinas nucleares foram aprovadas pelo governo federal  e serão 

instaladas no município de Belém do São Francisco e Petrolândia, que 

ficam em Pernambuco, mas, por serem próximas ao Rio São Francisco, 

trarão fortes impactos para a diocese. Aparecem ainda como 

preocupação da diocese  a entrada de mineradoras de grande porte 

interessadas em explorar a região. Entre elas estão a Vale, antiga 

Companhia Vale do Rio Doce, Galvani e Caraíba Metais. 

A grilagem de terras, produção de carvão, produção de cana de açúcar 

para álcool combustível  e  a exploração salarial dos trabalhadores  da 

fruticultura e da piscicultura deixam as pastorais sociais da diocese em 

estado de alerta. Nesses casos, a preocupação da Comissão Pastoral da 

Terra (CPT) é organizar os trabalhadores para que não assinem 

contratos que possam reforçar a precarização das relações de trabalho, 

a degradação ambiental e desemprego 24 . 

Entre os pescadores, que atuam na pesca tradicional, a preocupação é 

com a implantação do hidronegócio, que desenvolve nas margens do Rio 

São Francisco e da barragem de Sobradinho a piscicultura em tanques. 

Nesses tanques, a produção é garantida pelo cria e acompanhamento 

do processo de crescimento dos peixes, inclusive permitindo o 

gerenciamento dos peixes mais consumidos em determinadas épocas do 

ano,  o que deixa os pecadores da região sem condições de disputarem 

preço com as empresas que desenvolvem esse tipo de produção. 25 

Outro desafio apontado no Plano Trienal das Pastorais Sociais da 

Diocese de Juazeiro  é o forte crescimento da  prostituição de mulheres 

na diocese. Esse fenômeno está relacionado à baixa renda das famílias 

da região e à pouca escolaridade. Pesquisa realizada em 2006, pela 

24 Pastorais Sociais da Diocese de Juazeiro  Projeto Trienal – Janeiro de 2008 a Fevereiro de 2011 
25 Pastorais Sociais da Diocese de Juazeiro  Projeto Trienal – Janeiro de 2008 a Fevereiro de 2011
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Pastoral da Mulher, indica que 91,4% das mulheres atendidas por essa 

pastoral “estão desvinculadas da escola”. 26 

O relatório conclui com uma visão bem clara do que é fazer política no 

Brasil e, principalmente, na Diocese de Juazeiro. 

Estrategicamente , os governos federal e estaduais 
vêm se utilizando das organizações  da sociedade 
civil para implementar projetos tidos como de 
‘desenvolvimento social’. As conseqüências ... 
acabam sendo a cooptação de lideranças, disputas 
de poder, alianças pragmáticas, privilégio de grupos 
e/ou lideranças apadrinhadas por políticos aliados. 
Projetos como Biodiesel, Luz para Todos, PRONAF, 
Bolsa Família, Piscicultura em tanquerede, etc., 
não causam mudanças estruturais no modelo de 
desenvolvimento concentrador de renda e predador 
da natureza, mas são recebidos pelo povo como 
importantes benefícios e entrada para grandes 
mudanças, uma vez que nunca tiveram acesso a 
política pública alguma (Diocese de Juazeiro, 2008). 

Por outro lado também aparece bem claro a forma de discutir os direitos 

sociais defendida pela diocese. 

Políticas que são anunciadas como de preservação ou 
de baixo impacto ambiental ameaçam de expulsão as 
populações atingidas. São os casos do Parque 
Nacional Boqueirão da Onça (Sobradinho e Sento Sé) 
e o Parque Eólico (Sobradinho). Este quadro obriga a 
sociedade a se colocar numa posição de 
enfrentamento, sendo que a reação mais contundente 
na região tem sido pela Revitalização do Rio São 
Francisco e contra o projeto governamental de 
transposição. Esta articulação das diversas 
entidades e movimentos que atuam na bacia, 
desencadeou grandes mobilizações e formulações de 
propostas alternativas ao projeto, como: 
acampamentos, mutirões, ocupação do canteiro de 
obras e sedes de órgãos públicos, interdição de 
pontes, manifestações nas capitais, principalmente 
em Brasília culminando com o  2º jejum do bispo Dom 
Luiz Cappio, favorecendo a comoção e mobilização 
nacional e internacional, desvelando a face dos 

26 Pastorais Sociais da Diocese de Juazeiro  Projeto Trienal – Janeiro de 2008 a Fevereiro de 2011
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poderes executivo, legislativo, judiciário e da própria 
Igreja, reforçando a informação à sociedade, a 
formulação de propostas de desenvolvimento para o 
semiarido, inclusive levando ao conhecimento do 
público, alternativas discutidas pelas organizações e 
por setores do próprio governo, com no caso da ANA 
(Agência Nacional de Águas). Propostas estas, que se 
implementadas, seriam menos onerosas e mais 
eficazes. 
As populações já atingidas anteriormente por outras 
barragens e conhecedoras de sues efeitos nefastos se 
somam aos demais movimentos sociais que atuam na 
região, reforçando o enfrentamento (Diocese de 
Juazeiro, 2008). 

A Diocese de Juazeiro mostra força na divisão das suas pastorais. São 

treze as pastorais que desenvolvem trabalhos nos municípios que 

compõem a diocese. As pastorais sociais são nove: a pastoral da terra 

(CPT), Comissão Pastoral dos Pescadores, Pastoral da Saúde, Pastoral 

da Mulher Marginalizada, Pastoral Rural, Pastoral Urbana da Cidade de 

Juazeiro, Pastoral das Comunicações Sociais, Pastoral da Juventude do 

Meio Popular, Pastoral da Criança. E as pastorais intraeclesiais são 

quatro: Pastoral dos Sacramentos, Pastoral Bíblica, Pastoral Vocacional 

e Pastoral Catequética. É importante destacar que a diocese prioriza o 

trabalho em Comunidades Eclesiais de Base (CEB´s) o que aproxima a 

reflexão cristã da realidade das comunidades que formam a diocese. 

Nesta pesquisa merecerá maior destaque o trabalho da Pastoral das 

Comunicações Sociais e, em especial,  o trabalho do Setor Diocesano de 

Comunicação e Audiovisual, que desenvolve, desde 1992, atividades 

com os correspondentes populares.
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4. SEDICA – Setor Diocesano de Comunicação e Audiovisual 

1988 / 1992  Estruturação 

O Setor Diocesano de Comunicação e Audiovisual e Audiovisual 

(SEDICA) foi criado em 1988 como resposta a preocupação das 

pastorais diocesanas com a produção de materiais de comunicação e a 

gravação de programas de rádio. Para isso, o SEDICA foi instalado no 

edifício Nossa Senhora das Grotas e contava com um estúdio de rádio e 

estrutura para produção textos de impressos (cartazes, jornais, 

cartilhas e outros). O SEDICA passou a gerenciar os programas de rádio 

“Semeando a verdade”,  veiculado na emissora Rural de Petrolina de 

terça e sextafeira, das 6h45 às 7h00, e “Participação e Comunhão”, na 

rádio Juazeiro AM, de segunda a sábado, das 17h30 às 18h00,  ambos 

criados por Dom José. E a redação, composição, diagramação e 

distribuição do  jornal “Caminhar Juntos”. 

Logo que o bispo chegou ele fundou um jornal que 
ele chamou de “Caminhar Juntos”. Ele  mesmo era 
responsável pelo jornal. Ele escrevia o jornal. Para 
que a diocese tivesse um local para preparar o jornal 
surgiu a idéia de ter um setor de comunicação. Foi 
contratrada uma pessoa responsável para fazer esse 
jornal. E também, a diocese de Petrolina tinha uma 
rádio, a emissora Rural, e cedeu um horário para o 
bispo. Dom José falava às terças no programa 
“Semeando a Verdade” e às sextasfeiras  falava um 
agente de pastoral da diocese de Juazeiro. Dentro do 
programa tinham os aviso da semana, que 
informava aonde o bispo e os padres realizando 
missa. Esse programa era feito pelo bispo e pelo 
administrador da Diocese. O bispo fazia o programa 
ao vivo, das 18h00 às 18h30,  e o administrador lia 
os avisos. 
Depois ele montou um programa na Rádio de 
Juazeiro. O programa “Participação e Comunhão”. O 
bispo foi percebendo que havia uma necessidade 
maior de ampliar, digamos assim, a comunicação 
(Moisés de Almeida) 27 . 

27 Coordenador do Sedica no período 19911998, em entrevista concedida ao autor em janeiro de 2008.
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O SEDICA ganha novos contornos a partir de 1991, quando a diocese 

contrata um coordenador para  o setor de comunicação e os trabalhos 

passam a ser  organizados pensando em estruturar uma pastoral da 

comunicação na diocese. Um novo perfil de prestação de serviços 

ganhou corpo.O SEDICA passou a ser “(...) elo de ligação entre as 

diversas pastorais da diocese, sendo responsável  de promover, 

organizar, capacitar, dinamizar e enfrentar com novas perspectivas em 

comunicação os poderosos MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, que 

tanto influenciam a opinião e a vida de nosso povo” 28 . 

Além da prestação de serviços, o SEDICA tinha entre suas atividades a 

produção e apresentação dos programas de rádio. Os três programas 

diocesanos, “Participação e Comunhão”, na radio Juazeiro, de segunda 

a sábado, de 6h45 às 7h00; “Semeando a Verdade”, na Emissora Rural 

de Petrolina, Pernambuco, às terças e sextasfeiras, das 17h30 às 

18h00; e a “Voz do Velho Chico”, na Emissora Rural de Petrolina, aos 

domingos, das 6h30 às 07h30, são programas que atingem todas as 

cidades envolvidas pela Diocese. 

Outra atividade do Setor Diocesano de Comunicação e Audiovisual era a 

elaboração do boletim “Caminhar Juntos”, que era escrito, diagramado, 

e distribuído. Além do boletim diocesano, outras paróquias mantinham 

forte vínculo com o SEDICA para a elaboração dos seus jornais 

internos, folhetos e cartilhas. 

Em 1992, o SEDICA começa a articular a sua Rede  de Correspondentes 

Populares. A rede assumiu o trabalho de produção de entrevistas, 

notícias dos programas “Semeando a Verdade” e a “Voz do Velho Chico”. 

O papel de capacitação de outros correspondentes e a formação de 

novas lideranças para o trabalho com altofalantes também ficou a 

cargo da nova equipe. 

28 Projeto de Apoio Finaceiro para a realização de trabalhos educativos com vídeos, material didático, 
formação de rede paroquial de comunicação e aquisição de veículo, 1993.
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O nosso Setor Diocesano de Comunicação e 
Audiovisual mantêm um trabalho Pastoral de 
Comunicação que pretende atingir gradativamente 
todo o conjunto da Diocese. A necessidade 
preemente disto, nos levou a formação da REDE DE 
CORRESPONDENTES POPULARES, pessoas 
escolhidas do próprio povo que mantêm os 
programas radiofônicos através de entrevistas e 
notícias. (...) E já estão em fase de treinamento as 
EQUIPES PAROQUIAIS DE COMUNICAÇÃO. Cada 
paróquia terá uma Equipe, que trabalhará à 
Comunicação a nível mais amplo, com as seguintes 
metas: jornalzinho mural nas paróquias; programas 
de rádio com noticiários de informação alternativa 
na torres (altofalantes); tomada de consciência 
crítica da população local; envolvimento da 
comunidade na comunicação; comunicação 
paroquial e diocesana. 29 

Assessoria de Imprensa da Diocese  foi organizada pelo SEDICA, que 

enviava periodicamente as informações diocesanas para os principais 

meios de comunicação da região e concentrava a Agenda do Bispo para 

entrevistas e debates. 

Em 1992, o Setor, na linha prestação de serviços, começou a gravar os 

principais eventos ligados aos movimentos sociais e religiosos. Dessa 

experiência foi produzido o vídeo “Verso e Reverso no Vale do Sol”, 

documentário sobre o trabalho pastoral na Diocese de Juazeiro e a dura 

realidade dos municípios atendidos. O trabalho foi premiado como 

melhor documentário no “Festival de Cinema Terra Nossa” no ano de 

1993. 

Os principais desafios do período aqui descrito foram: organizar e 

capacitar equipes paroquiais de comunicação; Estimular os grupos que 

trabalham com altofalantes nas paróquias e pequenos povoados para a 

necessidade das rádios comunitárias; produção de um jornal falado 

com a Rede de Correspondentes Populares; Divulgação dos programas 

realizados pela Diocese por meio de cartazes e outdoors; ampliação do 

setor de gravação de vídeo e produção de documentários sobre a 

29 Projeto de Apoio Finaceiro para a realização de trabalhos educativos com vídeos, material didático, 
formação de rede paroquial de comunicação e aquisição de veículo, 1993.
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realidade do Vale do São Francisco; realização de radionovela sobre a 

vida e prática de Jesus Cristo; Capacitação de novas lideranças no 

Setor de Comunicação. 

O SEDICA fecha o período 88/92 com uma equipe composta por 

um Moisés de Almeida, radialista e coordenador, Irmã Brígida, equipe 

de assessoria e Adelma Siqueira, auxiliar. 

1993 1996 – Expansão do Trabalho 

ORGANOGRAMA 30 

30 SEDICA. Relatório de Atividades do SEDICA. Juazeiro: 1995.
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A expansão das atividades do Setor Diocesano de Comunicação e 

Audiovisual aconteceu em todos os níveis da sua estrutura. Foram 

criados três setores chaves para a organização de todos os trabalhos do 

SEDICA. A equipe de produção cuida de todo o material enviado 

semanalmente pelos correspondentes populares e pelas equipes 

paroquiais. A Assessoria trata dos cursos desenvolvidos semanalmente 

aos grupos dos correspondentes e equipes paroquiais. Sua função 

também é cuidar da qualidade do trabalho enviado pelos 

correspondentes, periodicidade, cronogramas e temas das matérias ou 

entrevistas. A equipe executiva realiza o trabalho com as diversas 

pastorais e o atendimento e muito amplo, vai de instalação elétrica, 

digitação de boletins e documentos, montagem de estúdio nas 

paróquias ou ONG’s, conserto de aparelhos (microfones, gravadores, 

altofalantes e outros), elaboração de cartazes e cartilhas. Sem falar do 

gerenciamento administrativo que, entre outras coisas, requer a 

prospecção de recursos financeiros para a manutenção dos trabalhos. 

Na avaliação anual de 1995, a quantidade e a diversidade de tarefas já 

aparece como uma das grandes dificuldades da Equipe Executiva. 

Como sugestão, a equipe sugere  a contratação e capacitação de mais 

duas pessoas. 

5. Correspondentes Populares 

Um destaque para a emergência e aprimoramento do trabalho com os 

correspondentes populares e o tamanho e as distâncias entre as 

paróquias da diocese. Para que o mínimo de informação pudesse ser 

divulgado e discutido todo o material gravado (informação e entrevistas) 

deveria chegar no SEDICA por telefone, fax ou pessoalmente. Os 

correspondentes populares foram inspirados nas atividades da 

Associação Latino Americana de Educação Radiofônica – Aler 31 , que 

31 A Associação Latinoamericana de Educação Radiofônica – ALER – foi fundada em setembro de 1972 
com o objetivo de organizar as rádio que realizavam trabalhos como “Escolas Radiofônicas” no Equador. 
As rádios afiliadas da ALER foram construindo experiências que avançaram em relação à educação 
formal. Para a Aler, o principal avanço em relação ao trabalho das emissora foi a tomada de consciência
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tem sua sede em Quito no Equador. Desde 1972, as experiências com 

comunicação radiofônica caracterizam esta entidade que desenvolve 

trabalhos de formação e capacitação de comunicadores para as 

entidades associadas em toda a América Latina. A aproximação entre 

Aler e SEDICA aconteceu em 1989, quando a Aler, a pedido da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – Nordeste I, promoveu em 

Natal, no Rio Grande do Norte um curso de formação para radialistas 

da Igreja Católica. A troca de experiências envolveu todos os estados da 

a partir de Pernambuco. Os representantes vinham das experiências 

radiofônicas da Igreja. Participaram cerca de 30 pessoas e o assessor foi 

o peruano Pedro Sanches, do Centro de Produção Radiofônica “El dia 

Del Pueblo”, em Lima, Peru. Aler estimula a capacitação e o trabalho 

com correspondentes populares e ajudou a espalhar a idéia para outras 

experiências espalhadas pelo Brasil, inclusive para o Centro de 

Comunicação e Educação Popular de São Miguel Paulista  CEMI 32 , em 

sobre a necessidade de acompanhar e valorizar o trabalho dos movimentos sociais e aprender como 
relacionarse com esses movimentos. Dessas experiências nos anos 70 e 80, a entidade saiu fortalecida e 
hoje conta com assessores que formam e avaliam experiências com emissoras comunitárias e centros de 
produção de programas de rádio em todos os países da América Latina. A Aler tem diversos trabalhos 
publicados pelas Edições Paulinas, entre eles, “A notícia Popular”, “RadioRevista”,  “Humor na rádio 
popular”, “Entrevista”. Essas publicações foram os primeiros frutos de um diálogo importante entre Aler 
Brasil e as Edições Paulinas, em São Paulo. A Associação sempre teve muita dificuldade em encontrar 
parceiros para a publicação de suas experiências com capacitação e reflexões sobre rádio popular por 
causa do idioma. A Aler Brasil facilitou esse trabalho uma vez que sua representante no Brasil traduzia os 
manuais e as irmãs paulinas publicavam os textos. (ver ALER, 1993) 
32 O  A história do Centro de Comunicação e Educação Popular de São Miguel 
Paulista  começa a ser construída em março de 1980. Neste ano se realizam os 
primeiros encontros para a organização do que se imaginava ser o Núcleo de 
Comunicação e Formação D. Oscar Romero  NOR. A idéia surgiu no subgrupo de 
comunicação da Equipe de Direitos Humanos da Região São Miguel, na zona leste de 
São Paulo. O NOR foi responsável pela edição mensal do jornal  “Grita Povo”  e logo no 
início teve uma surpresa: editado na Gráfica  MetroNews, o Grita Povo foi impedido de 
ser rodado por causa das duras críticas endereçadas ao Regime Militar. Esse jornal foi 
o portavoz da Região Episcopal de São Miguel Paulista até a saída do bispoauxiliar 
Dom Angélico Sândalo Bernardino. 
Em maio de 1983, o Nor ganhou outro nome e passor a ser conhecido como Centro de 
Comunicação e Educação Popular de São Miguel Paulista (CEMI). A Carta de 
Princípios do CEMI apontava sua vinculação estrutural com o evangelho, com a 
orientação geral da Igreja e com o compromisso da Igreja local. Suas referências de 
trabalho, segundo esta Carta são: as CEB's, o movimento popular, movimento 
sindical, partidos políticos (neste item acrescenta que não apoiará nenhum partido, 
mas poderá em determinados momentos conjunturais apoiar propostas e/ou 
atividades partidárias que estejam de acordo com seus compromissos ... e/ou 
referenciais de trabalho ... respeitando sua autonomia e estabelecendose critérios e 
limites para cada caso) e outros. (OLIVEIRA, 1995; PUNTEL, 1994)
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São Paulo. Esta entidade foi a primeira experiência de altofalantes 

aceita com associada da Aler na América Latina. 

A dinâmica de formação dos correspondentes ( 28 representantes das 

paróquias da Diocese de Juazeiro) é dividida em 4 gerais por anos e 

encontros periódicos nos grupos de comunicação das paróquias. O 

correspondente é escolhido entre os membros das equipes de 

comunicação das paróquias. 

O grupo de correspondentes é formado por jovens 
entre 15 e 25 anos de idade. Eles passam por um 
processo de treinamento para aprender a fazer uma 
notícia, uma entrevista e aprende a fazer análise de 
conjuntura. Tudo isso acontece nos encontros 
trimestrais. Isso tudo é repassado pelo 
representante da Paróquia que fez o curso e um 
representante do SEDICA na paróquia. Isso reforça o 
trabalho e faz com que o jovem aprimore seus 
conhecimentos e tenho o respeito dos demais 
membros do grupo. O correspondente dá a voz à 
paróquia. (Juvenal Lemos) 33 

O envolvimento do correspondente, que é voluntário, no ano de 1995, 

mostra a quantidade de trabalho desenvolvido pela equipe. Dados do 

relatório de atividades de 1995/1996 mostram os seguintes dados sobre 

a elaboração de programas com a participação dos correspondentes: 

 Programa Semeando a Verdade 

Dom José Rodrigues produziu os primeiros programas radiofônicos 

“Semeando a Verdade”. Inicialmente o programa ia ao ar às  terças e 

sextasfeiras. O bispo utilizav o programa para manter comunicação 

com os moradores espalhados pela diocese de Juazeiro. O programa 

divulgava a agenda do bispo e dos padres. A idéia era informar onde 

Os objetivos do Centro foram apontados em sua Carta de Princípios como sendo cinco: 
produção de meios e materiais originais, promoções, capacitação, assessoria e 
prestação de serviços. E seus departamentos: a) documentação, b) criança, c) vídeo e o 
d) jornal Grita Povo. Em 1986,  foram anexados ao CEMI o departamento de "rádio 
popular" (altofalantes) e em 1987 o departamento de alfabetização de adultos. 

33 . Juvenal Lemos é o atual coordenador do SEDICA. Entrevista concedida ao autor em Janeiro de 2008
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aconteceriam as missas e eventos mais importantes da semana. A partir 

dos anos 90, a principal característica do programa é a reflexão sobre 

temas importantes para as pastorais sociais.  Para atingir as paróquias 

da diocese, os Correspondentes Populares entram com entrevistas e 

notícias sobre os eventos e fatos mais importantes da paróquia. O 

programa serve de resumo da semana dos principais trabalhos 

realizados na Diocese. 

A participação dos correspondentes populares no programa pode ser 

assim dividida: 

Cidade 34 Quantidade 

Sobradinho 07 programas 

Curaçá 08 programas 

Sento Sé 03 programas 

Casa Nova 06 programas 

Juazeiro 14 programas 

Remanso 04 programas 

Campo Alegre 03 programas 

Pilão Arcado 03 programas 

Santana do Sobrado 2 programas 

Total de programas 50 programas assumidos 

 A Voz do Velho Chico 

“A Voz do Velho Chico é um programa semanal e discute um único por 

programa. A  participação do ouvinte acontece por meio de cartas e 

emails. Nesse espaço é grande a importância da participação dos 

Correspondentes Populares. Eles acompanham os eventos nas 

paróquias e enviam as entrevistas para o SEDICA. O programa mostra 

no ar a inserção das pastorais nas discussões dos principais temas 

34 SEDICA. Relatório de Atividades do SEDICA. Juazeiro: 1995.
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regionais, merecem destaque: a construção de cisternas caseiras, a 

organização sindical dos assalariados rurais, a regularização da posse 

da terra, etc. A participação dos correspondentes populares no 

programa pode ser assim dividida: 

Cidade 35 Quantidade 

Sobradinho 03 programas 

Curaçá 07 programas 

Sento Sé 03 programas 

Casa Nova 03 programas 

Juazeiro 18 programas 

Remanso 04 programas 

Campo Alegre 02  programas 

Pilão Arcado 08 programas 

Santana do Sobrado 02 programas 

Total de programas 50 programas assumidos 

As temáticas dos programas que os correspondentes assumem são, 

geralmente, de interesse das paróquias e comunidades. A Equipe 

Executiva do Sedica realiza a produção das entrevistas e informações 

que são envidades pelos municípios. Os temas retratam os principais 

problemas encontrados em cada uma das comunidades e interpretados 

pelos correspondentes populares. A seguir destacamos os principais 

temas abordados em nos programas a”Semeando a Verdade” e a “A Voz 

do Velho Chico”: 

 Programa “Semeando a Verdade”  

Temas 36 Quantidade 

35 SEDICA. Relatório de Atividades do SEDICA. Juazeiro: 1995.



119 

Social 04 programas 

Previdência 04 programas 

Religioso 06 programas 

Político 05 programas 

Catequese 01 programas 

Cultural 02 programas 

Mulher 05 programas 

Juventude 03 programas 

Agricultura 02 programas 

Educação 04 programas 

Comunicação 01 programas 

Reassentamento 01 programas 

Saúde 01 programas 

Trabalhador Rural 01 programas 

Terra 01 programas 

Movimento Popular 02 programas 

Ecologia 02 programas 

Negro 02 programas 

Assaraliados 02 programas 

Menor 01 programas 

Total de programas 50 programas 

 Programa “A Voz do Velho Chico” : 

Temas Quantidade 

Social 04 programas 

Previdência 02 programas 

Jovens 04 programas 

Político 06 programas 

36 SEDICA. Relatório de Atividades do SEDICA. Juazeiro: 1995.
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Religioso 02 programas 

Cultural 03 programas 

Violência 02 programas 

Educação 05 programas 

Mulher 04 programas 

Comunicação 03 programas 

Menor 02 programas 

Trabalhador Rural 04 programas 

Terra 03 programas 

Reassentamento 01 programas 

Ecologia 01 programas 

Movimento Popular 01 programas 

Seca 01 programas 

Assalariados 01 programas 

Negro 01 programas 

Total de programas 50 programas 

Equipes Paroquiais de Comunicação 

O trabalho das Equipes Paroquiais de Comunicação é desenvolver 

atividades de comunicação nas paróquias. Para tanto, elas são 

preparadas para produzir programas de rádios e animar a comunidade. 

Elas participam de Encontros Diocesanos de Rádios Comunitárias, têm 

cursos de dicção, locução, reportagem, notícia e outros. Os jovens são 

escolhidos nos bairros em que estão as comunidades eclesiais de base e 

vão para a paróquia nos encontros que reúnem todas as comunidades. 

As principais paróquias com representantes são: 

Equipes Paroquiais de Comunicação 

 Equipe Paroquial de Pilão Arcado 

Programa “Alerta Povo” 

Dia: Sábado 

 Equipe Paroquial de Remanso 

Programa “A Voz do Lago” 

Dia: Sextafeira
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Horário: 08h00 às 09h00 Horário: 17h30 às 18h00 

 Equipe Paroquial de Santo 

Antônio 

Programa “Rádio Popular 

Revolução” 

Dia: Sábado 

Horário: 09h00 às 10h00 

 Equipe Paroquial de Sobradinho 

Programa “A Voz do Sertão” 

Dia: Segunda a Sábado 

Horário: 17h30 às 18h00 

 Equipe Paroquial de Santo Alegre 

de Lourdes 

Programa “Água Viva” 

Dia: Sextafeira 

Horário: 17h30 às 18h00 

 Equipe Paroquial do Bairro João 

Paulo II 

Programa “Gente Nova” 

Dia: Sábado 

Horário: 08h00 às 10h00 

As equipes paroquiais recebem uma formação para a leitura crítica da 

comunicação, que é realizada nos treinamentos das equipes paroquiais, 

além de contarem com o apoio de um bando de dados especialmente 

preparado a partir de publicações alternativas e da grande imprensa 

(Ibase, UCBC, Ongs, Direitos Humanos, Folha de São Paulo, Estado de 

São Paulo, etc.). 

As fontes de notícias gerais, nas diversas paróquias, 
são as mínimas possíveis. Geralmente, as notícias 
da conjuntura nacional são captadas pelo sinal da 
Rede Globo. Jornal escrito quase não chega nos 
municípios mais distantes. Pensando em suprir essa 
necessidade de informações geral e alternativa, 
criamos um banco de dados, com notícias 
recortadas dos jornais e revistas que nos chegam 
todos os diarimente. Todas as paróquias foram 
equipadas com fax e recebem as notícias a partir do 
banco de dados do SEDICA. 37 

37 Relatório de Atividades do SEDICA – 1995
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Dificuldades e avanços 

As principais dificuldades apontadas pela Equipe de Correspondentes 

são: “Nossa dificuldade diz respeito à própria conjuntura local, que 

força, na maioria das vezes, à migração dos jovens para grandes 

centros, em busca de emprego e melhoria de vida. Quase todos os anos, 

perdemos cerca de 04 correspondentes. – Por dificuldades locais, às 

vezes, os correspondentes deixam de assumir os programas agendados, 

causando um certo transtorno à equipe de produção de SEDICA, que 

prepara o programa de última hora.” 38 

Em relação aos avanços relativos ao trabalho com correspondentes são 

destaques: 

 O crescimento, em termos de número e qualidade, 
da Rede de Correspondentes Populares; Os 
programas são produzidos e apresentados, a partir 
de notícias e informações vindas dos diversos 
municípios, trazendo assim, a realidade vivida e 
experienciada, pelos diversos grupos  organizados e 
comunidades; O fato dos correspondentes serem 
jovens do meio popular faz com que a Comunicação 
se torde dinâmica, criativa, expressando, sempre 
mais, os valores da cultura nordestina; O processo 
metodológico – aprender a partir da prática – faz 
acontecer atividades de oficina e laboratório, que 
enriquecem a prática comunicativa; O suporte do 
Banco de Dados aos diversos Encontros de 
Correspondentes, Equipes Paroquiais, Rádio 
Comunitárias e produção de programas, contribue à 
melhor qualidade e embasamento da informação e 
divulgação de fatos e acontecimentos da realidade 
local, regional, e nacional; A constante reciclagem da 
Equipe Executiva, ligando teoria e prática,  fortalece 
o processo de capacitação nos diversos setores do 
Sedica: Assessoria, prestação de serviço, produções, 
etc.; O crescimento de audiência dos programas de 
rádio, através de correspondência recebida, é uma 
mostra da qualidade e da informação veiculada; O 
teor sóciopolitico dos conteúdos dos diversos 
programas de rádio tem correspondido aos anseiose 
pedidos formulados por nossos ouvintes; Os 
programa são orientados, na maioria das vezes, à 

38 Relatório de Atividades do SEDICA – 1995
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transformação da sociedade, desejada pelos 
movimentos e classes populares, o que certamente 
colabora para o crescimento da consciência crítica, 
da democratização da informação e da construção 
da cidadania; Reconhecimento por parte da 
imprensa regional que o SEDICA é um dos melhores 
órgãos de assessoria à imprensa, devido a sua 
presença na divulgação dos fatos marcantes da 
Diocese, neste ano de 1995; Presença de membros 
da Equipe Executiva do SEDICA na Reunião do 
UNICEF, em Salvador, influenciando na discussão 
do estatudo da ARCOBA – Associação de Rádios 
Comunitárias da Bahia. 39 

A equipe do SEDICA foi formada por profissionais e correspondentes 

populares que foram contratados para ajudarem nos projetos do setor. 

SEDICA fecha o período 19931995 com uma equipe assim composta 

por cinco funcionários contratados e uma voluntária (Irmã Brígida): 

 Moisés de Almeida: coordenador (Assessoria e Administração) 

 Brígida Barbosa: locutora, apresentadora, animadora (produção, 

banco de dados, apresentação de programas e assessoria. 

 Josenaldo Rodrigues – Produtor Executivo (apresentação de 

programas de rádio e produção) 

 Adelma Siqueira: Auxiliar (atendimento na livraria e locadora) 

 Ailton Nery – operador de câmera externa (filmagem e edição) 

 Francisco de Assis – editor de vídeo (gravação e edição) 

1996/2008 – Consolidação 

Os relatórios de atividades do SEDICA começam a refletir sobre a 

personalidade jurídica da entidade a partir de 1996. A partir daí estão 

mais claros os caminhos que o SEDICA deve seguir e em que espaço 

atua. Pela primeira vez aparece a relação entre Pastoral da 

Comunicação e SEDICA. O relatório de Atividades de 1996 descreve 

assim o objetivo geral do SEDICA: 

39 Relatório de Atividades do SEDICA – 1995
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“Dar vez e voz  às camadas mais sofridas da 
sociedade: pescadores, assalariados, trabalhadores 
rurais, mulheres marginalizadas, desempregados, 
através da participação desses, ativamente nos 
diversos formatos de comunicação (programas de 
rádio, altofalantes, vídeos e boletins), para que 
sejam veiculadas as denúncias de opressão, as 
reivindicações, os direitos sociais e valorizadas as 
expressões culturais e a organização popular como 
instrumento de luta e despertar do senso crítico.” 40 

O tipo de atividade desenvolvida pelo  SEDICA na Diocese de Juazeiro, 

quer dizer, assessoria  de imprensa, apresentação e produção de 

programas de rádio, produção de vídeos,assessoria de comunicação, 

montagem de estúdio e equipes paroquiais de comunicação, banco de 

dados sobre a região, acompanhamento às equipes, etc., mostram como 

historicamente foi sendo construída a Pastoral da Comunicação na 

Diocese. A interpretação sobre desenvolvimento do trabalho e sua 

mudança de perfil é identificado pela equipe do SEDICA: 

“No início de suas atividades o SEDICA não 
constituía propriamente uma Pastoral, estava a 
serviço das Pastorais Sociais da Diocese par a 
confecção de panfletos, boletins, gravação de 
programas de rádio, almoxarifado. Em 1991, passou 
por uma reformulação na equipe executiva e 
planejou seus trabalhos para a montagem da 
Pastoral das Comunicações Sociais na Diocese. Ao 
longo dos quatro anos passados, a equipe executiva 
investiu na formação de equipes em todas as 
paróquias da Diocese e reequipou a sede com a 
instalação de novos equipamentos. O SEDICA 
procura ser um ‘elo de comunicação’ entre as 
pastorais, estando a serviço das mesmas e constitui 
atualmente a própria Pastoral das Comunicações 
Sociais da Diocese de Juazeiro.” 41 

Quanto aos objetivos do SEDICA eles aparecem nos documentos 42 desse 

período e podem ser assim resumidos: 

40 SEDICA. Projeto de apoio financeiro. Juazeiro: 1996. 

41 SEDICA. Projeto de apoio financeiro. Juazeiro: 1996. 
42 SEDICA. Projeto de apoio financeiro. Juazeiro: 1996.
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 Capacitar pessoas das comunidades para assumirem o trabalho como 

correspondentes populares nos diversos programas radiofônicos; 

 Produzir e apresentar programas nas rádios locais, utilizando matérias 

enviadas pelos Correspondentes  Populares; 

 Criar espaços de comunicação popular em centros comunitários  de 

bairros periféricos e comunidades do Interior; 

 Apoiar diversas equipes de comunicação com informações e fontes de 

pesquisa a serem utilizadas em suas atividades; 

 Produzir documentários e/ou gravações sobre a realidade do povo do 

Vale do São Francisco, seus problemas, suas organizações e busca de 

alternativas e sobrevivência; 

 Apoiar diversos grupos na realização de suas atividades no campo da 

comunicação; 

 Assessorar e apoiar diversas equipes de comunicação 

(correspondentes e equipes paroquiais), planejando, acompanhando e 

avaliando os trabalhos realizados; 

 Assessorar, quando solicitados, os diversos grupos pastorais em 

encontros, novenas, seminários, assembléias, conforme temas definidos 

por cada um desses grupos; 

Divulgar eventos significativos da Diocese de Juazeiro na imprensa 

regional. 43 

Os trabalhos mais importantes do SEDICA ganham destaque na 

elaboração de projetos e perspectivas de continuidade. Como centro 

dinamizador de atividades e formação o Setor Diocesano de 

Comunicação e Audiovisual preserva sua identidade e mantêm como 

destaque o trabalho como a Rede de Correspondentes, fortalece o 

trabalho com as Equipes Paroquiais de Comunicação e consolida o 

trabalho de prestação de serviço às pastorais. Os relatórios de 

atividades do período (1996/2008) reforçam as linhas específicas de 

trabalho, suas atividades e metodologias. No tocante aos 

Correspondentes Populares, resumidamente, o SEDICA parte de uma 

43 SEDICA. Projeto de apoio financeiro. Juazeiro: 1996.
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necessidade urgente: a participação das comunidades mais distantes no 

programa radiofônicos da Diocese. Para isso, o objetivo é capacitar 

pessoas das comunidades para assumirem o trabalho como 

correspondentes populares nos diversos programas radiofônicos. A 

proposta é organizar atividades que envolvam treinamentos com estudo, 

avaliação e reciclagens periódicas de três em três meses, conforme 

temas sugeridos pelos próprios correspondentes no início de cada ano e 

desenvolver oficinas de trabalho que garantam a formação da equipe e 

assegure o envio de matérias sobre a realidade local. 

Em relação às Equipes Paroquiais de Comunicação, principal centro 

formador dos correspondentes, o objetivo é refletir e melhorar a 

utilização dos meios de comunicação disponíveis nas comunidades 

(rádios comunitárias, altofalantes, boletins, etc); e criar espaços de 

comunicação popular em centros comunitários da periferia de Juazeiro 

e do interior da Diocese. As atividades planejadas são treinamentos 

locais, encontros diocesanos para estudo e troca de experiência, oficinas 

de comunicação, atendendo as solicitações das equipes em cada 

encontro local, produção de programas locais refletindo sobre a 

realidade local e contando com a participação ativa dos moradores. 

As dimensões dos trabalhos desenvolvidos pela equipe do SEDICA são 

consideráveis. Só no período, 2005/2007 44 , foram produzidos e 

veiculados 1010 edições dos  programas “A Voz do Velho Chico”, 

“Participação e Comunhão” e “Jornal a Voz do Sertão”. A qualidade do 

programa “A voz do Velho Chico”, ainda veiculado na Rádio Grande Rio 

AM, teve a maior audiência entre os programas do horário. O Instituto 

OPINE, que faz pesquisas de audiência para as emissoras do interior do 

Estado de  Pernambuco, apontou que o programa tem 83% de 

44  SEDICA.  PROJETO  TRIENAL  DAS  PASTORAIS  SOCIAIS  DA  DIOCESE  DE  JUAZEIRO. 

Juazeiro: 2008.
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audiência entre os  ouvintes de rádio AM no horário das 06h30 às 

7h30. 45 

As prioridades do SEDICA para os próximos 4 anos (2008/2011) são 

aprimorar o trabalho com a Assessoria de Imprensa da Diocese, 

acompanhar o trabalho de 12 Equipes Paroquiais de Comunicação, 

capacitar e preparar os 28 Correspondentes Populares, formar e 

produzir programas para as rádios comunitárias da região e produzir 

documentários em vídeo. 

Nos últimos anos [2006/2008] com os investimentos 
na formação e capacitação dos comunicadores 
populares e com maior participação nas lutas 
concretas, parcerias com outras pastorais e 
organizações populares ampliaram as fontes de 
informações. Em pesquisa realizada pelo Instituto 
OPINE junto à população da região, o programa ‘A 
voz do Velho Chico’ teve a maior aprovação e 
audiência, chegando a 83% (oitenta e três por cento) 
dos ouvintes no horário. A pesquisa afirma ainda 
que as informações veiculadas tem a maior 
credibilidade em todas as classes e em todas a 
idades. Usufruindo dessa credibilidade e confiança, 
o programa “A Voz do Velho Chico” é utilizado para 
promover as campanhas educativas e debates sobre 
questões como: trabalho escravo, mulheres em 
situação de prostituição, desmatamento e grilagem 
de terras, construção de barragens, transposição do 
São Francisco, políticas públicas e divulgação das 
experiências populares. A perspectiva é de que, com 
o uso adequado dos espaços alternativos de 
comunicação, seja fomentada a busca de direitos e 
acesso às políticas públicas para todos. 46 

45 Pesquisa de Audiência da Rádio Grande Rio AM, maio de 2008 
46 Pastorais Sociais da Diocese de Juazeiro  Projeto Trienal – Janeiro de 2008 a Fevereiro de 2011
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Capítulo IV 

A voz do correpondentes populares
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Este capítulo, apoiado em pesquisa documental e  em entrevistas semi 

estruturadas, destaca o trabalho dos correspondentes populares do 

Setor de Comunicação e Audiovisual da Diocese de Juazeiro na Bahia 

(SEDICA), entre os anos, 19882008. Em consonância com os capítulos 

I, II e III, pretendese analisar e interpretar as informações levantadas 

nas entrevistas com os correspondentes populares, coordenadores e ex 

coordenadores do setor de comunicação. Foram entrevistados nesta 

pesquisa: 

Entrevistado Situação 

Moisés de Almeida Coordenador do SEDICA, de 1991 

1998, professor universitário 

Josenaldo Rodrigues Coordenador do SEDICA, de 1998 

2002, locutor e técnico de som; 

Atualmente é Coordenador do 

Departamento de Jornalismo da 

TV São Francisco, em Juazeiro na 

Bahia, que é afiliada da Rede 

Globo. 

Juvenal Lemos Atual Coordenador do SEDICA, de 

20022008, Radialista e ex 

correspondente 

Célio Ricardo Correspondente, locutor e técnico 

de som do SEDICA 

Raimundo Alves Pereira (Fábio) Correspondente, Assessor de 

Comunicação do Instituto 

Regional da Pequena Agropecuária 

Apropriada  IRPAA)  Sobradinho
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A diocese de Juazeiro, Bahia, foi criada em 21 de julho de 1962, pelo 

Papa João XXIII. D. Tomás Guilherme Murphy, que ficou no cargo até 

1975, foi o seu primeiro bispo. O segundo, foi Dom José Rodrigues de 

Souza, que assumiu em 1975 e aposentouse em 2003. Dom José 

Geraldo da Cruz administra a diocese como seu terceiro bispo. 

A área de abrangência da Diocese é de 56.269 km2, com uma 

população de quase 700 mil habitantes, distribuídos em nove 

municípios: Juazeiro, Curaçá, Campo Alegre de Lourdes, Sento Sé, 

Casa Nova, Remanso, Pilão Arcado, Sobradinho e Uauá. Juazeiro, 

Curaçá e Campo Alegre ficam distante da barragem de Sobradinho, mas 

são banhados pelo rio São Francisco, já os outros municípios margeiam 

a barragem. 

A diocese tem 13 paróquias e está localizada no norte do Estado da 

Bahia, limitandose com as dioceses de Bonfim, Paulo Afonso, Irecê e 

Barra . Em Pernambuco, faz divisa com as dioceses de Floresta e 

Pertrolina. No Piauí, com as dioceses de São Raimundo Nonato e Bom 

Jesus da Gurguéia. Atualmente, 13 paróquias compõem a diocese. 

As distâncias são imensas. De um extremo a outro da diocese, quer 

dizer, de Pedra Branca, em Curaçá, até Redenção, última cidade de 

Pilão Arcado, a distância é de 710 km. O transporte regular só existe 

até as sedes dos municípios. Sem dizer que parte das estradas estão no 

completo abandono. Uma viagem de Juazeiro a Remanso, que fica a 200 

km, tem 80 km de estrada de terra batida. As condições sociais e 

econômicas na região são bem precárias. Existem ainda regiões em que 

só é possível o acesso de barco ou à cavalo. Só para se ter uma idéia 

sobre as distâncias entre a sede da Diocese e os municípios, veja: 

Juazeiro a Sobradinho – 45 km; Juazeiro a Sento Sé – 200 km; Juazeiro 

a Curaçá – 100 km; Juazeiro a Casa Nova – 68 km; Juazeiro a Pilão 

Arcado – 280 km; Juazeiro a Campo Alegre de Lourdes: 320 km.
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A grande justificativa para o trabalho com os correspondentes 

populares é o tamanho e as distâncias entre as paróquias da diocese. 

Para que o mínimo de informação possa ser divulgado e discutido todo o 

material gravado (informação e entrevistas) deve chegar ao SEDICA por 

telefone, fax ou pessoalmente. 

Os correspondentes populares são representantes das comunidades 

em que moram e enviam notícias e artigos para o Setor de 

Comunicação e Audiovisual da Diocese de Juazeiro  SEDICA. 

Normalmente, os correspondentes não são funcionários, são 

voluntários. E trabalham para assegurar a visibilidade sobre os 

acontecimentos locais a fim de conquistar melhorias e provocar uma 

reflexão sobre realidades injustas. Nem sempre são profissionais 

formados, mas aprendem no diaadia a recolher depoimentos que 

possam mostrar o significado e interpretações que cada morador tem 

sobre o local em que vive. 

No ano de 2008, a participação dos correspondentes populares está 

assim representada nos municípios da diocese: 

Cidade Representantes 

Juazeiro Andréia Gonçalves, 
Claudivan Lopes, 
Alinne Suanne, 
Célio Ricardo 

Curaçá Edjane Nascimento, 
Amanda Maria 

Pilão Arcado Edmundo Luz, 
Timara Andrade 

Uauá Maria das Dores, 
Reginaldo Santos 

Sobradinho Marcelo Pimentel, 
Paulo José Silva 

Remanso Jose Nilton Oliveira,
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Diana Vasconcelos, 
Lucimar Amorin 

Campo Alegre de Lurdes 
Vaniceia Rodrigues, 
Romário Duarte 

Equipe Executiva Coordenador: Juvenal Lemos; 

Produtor Executivo: Célio Ricardo; 

Estagiaria (Comunicação Social 
jornalismo em multimeiosUNEB) 
Alinne Suanne Torres. 

As notícias da diocese têm espaço garantido nos programas 

radiofônicos: “Jornal a Voz do Sertão” 47 , veiculado semanalmente na 

Emissora Rural de Petrolina  PE, aos sábados, das 7h às 8h da manhã, 

com duração de 1 hora; “A Voz do Velho Chico”, veiculado 

semanalmente na Rádio Grande Rio AM, em Petrolina  PE, com 

duração de 1 hora; “Participação e Comunhão”, veiculado diariamente 

na Rádio Cidade com duração de 15 minutos; e “Anunciando a 

Verdade”, veiculado semanalmente na Rádio Serra da Capivara em São 

Raimundo Nonato. 

O jornal “A voz do Sertão” é um noticiário veiculado semanalmente com 

a participação dos correspondentes populares ligados às paróquias 

diocesanas. Eles recebem treinamento a cada três meses para 

participarem como repórteres populares do programa, enviando 

reportagens sobre temas religiosos, políticos, sociais e culturais dos 

municípios que formam a diocese 

Em estilo rádiorevista, “A VOZ DO VELHO CHICO”, apresenta um 

único tema a cada programa. Por meio de entrevistas, participação do 

ouvinte, avisos da Diocese, o diaadia dos municípios é discutido e 

47 Menção ao Rio São Francisco, que tem grande significado para a região do semiárido.
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analisado numa emissora radiofônica. Nesse programa é importante a 

participação dos correspondentes populares. Eles acompanham os 

eventos nas paróquias e enviam as entrevistas para o SEDICA. 

A Voz do Velho Chico é considerado hoje o melhor 
espaço para o trabalho de conscientização e 
transformação da diocese, através dos assuntos 
abordados como: construção de cisternas caseiras, 
organização sindical dos assalariados rurais, 
pescadores, mulheres marginalizadas, luta pela 
regularização da posse da terra e etc. Todos os 
assuntos divulgados no programa são 
acompanhados com o intuito de passar para a 
diocese e a toda sociedade o seu desfecho. 48 

O programa “Participação e Comunhão” começou a ser veiculado no 

início dos anos 70,  antes da chegada de Dom José Rodrigues em 

Juazeiro.  Seu primeiro nome foi  ”Reflexões para um dia Feliz” e era 

apresentado pelo Bispo D. Tomás Guilherme Murphy, o primeiro bispo 

de Juazeiro, e  pelo Monsenhor Nestor Dias Lima. Em 1979 o programa 

ganhou nova dimensão, passando a divulgar os assuntos relacionados 

às Pastorais da Diocese, em sintonia com as diretrizes da CNBB. 

Nos anos 1980, o programa recebeu o nome de “Participação e 

Comunhão” e, sob a coordenação de  Dom José Rodrigues, às 

segundasfeiras, e, no restante da semana, sob responsabilidade dos 

representantes das pastorais diocesanas, conquistou espaço entre os 

programas mais antigos da região e consolidou  sua veiculação de 

segunda à sextafeira. 

O trabalho do SEDICA recebeu influências de Paulo Freire na busca de 

uma metodologia comunicação dialógica que procurava  desenvolver a 

consciência crítica e conquistar a participação libertadora, gérmen de 

esperança do fim da  pobreza e da miséria. Teve também contribuições 

dos trabalhos de Juan Diaz Bordenave e Mario Kaplún na busca pela 

quebra do conceito verticalizado de comunicação e as aventuras em 

48 Texto de divulgação do programa, disponível em http://www.diocesedejuazeiro.org.br/p_comunica.asp
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busca de um “EMIREC” (EMISSOR↔RECEPTOR). Outra fonte de 

aprendizado foram as experiências de Rádios Comunitárias com alto 

falantes, rádios piratas, rádios e TVs comunitárias, casseteforo, jornais 

e boletins paroquiais, dinâmicas de grupos e tantas outras atividades 

que tinham como meta o estímulo à participação e o envolvimento 

consciente com os movimentos sociais que buscavam melhores 

condições de vida para a população. É possível dizer também que na 

diocese novas práticas pastorais católicas e a comunicação participativa 

abriram os caminhos para novas experiências que procuraram na 

consciência crítica os caminhos para a transformação social. 

A origem da Rede de Correspondentes, 

os protagonistas contam sua história 49 

Com essas indicações iniciais, passamos a identificar na fala dos 

próprios entrevistados suas leituras e opiniões sobre o processo que 

ajudaram a deflagrar na Diocese de Juazeiro. 

Moisés Diniz de Almeida 50 começou a trabalhar com rádio em 1986. 

Sua primeira experiência foi na Emissora Rural de Petrolina,  no Estado 

de Pernambuco. Na emissora, ele fez de tudo um pouco. Atuou como 

técnico de áudio, redator de notícias, discotecário e gerente de 

programação. Entrou em contato com os cursos da Associação Latino 

americana de Educação Radiofônica (ALER) nos anos 80, quando a 

entidade ministrou cursos na região (Mossoró, em 1986, e outro em 

Natal, em 1987, ambos no Rio Grande do Norte). 

Almeida identifica na figura do bispo D. Jose Rodrigues a força motriz 

que dinamizou a atuação da diocese . Ele explica que com sua chegada, 

49 Todas as entrevistas reproduzidas neste texto foram concedidas ao autor no período 
de janeiro e fevereiro de 2008. 
50 Atualmente, leciona na Universidade de Pernambuco, no curso de História e é 
professorvisitante da Universidade Estadual da Bahia, no curso de Comunicação 
Social.
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o bispo encontrou uma realidade em plena transformação. Por um lado, 

a construção da barragem de Sobradinho arregimentava milhares de 

trabalhadores e suas famílias para a realização de um trabalho que 

mudaria o território em que se encontra a diocese. Por outro, as 

relações políticas conservadoras levavam o povo no cabresto e na 

miséria. 

Bem, Dom José, digamos assim, ele foi uma pessoa 
importante no trabalho da diocese de Juazeiro. Logo 
quando ele chegou, em 1975, estava (...) iniciando o 
processo de construção da Barragem de Sobradinho. 
A Barragem de Sobradinho mexeu muito com a 
população do Vale de São Francisco porque ela 
inundou algumas cidades, cidades dentro da 
diocese. Inundou Sento Sé, Casa Nova, Remanso e 
parte de Sobradinho. E o Bispo logo que chegou, 
teve que enfrentar essa problemática, ou seja, teve 
que fazer uma defesa da população, digamos assim, 
que foi atingida. Daí houve uma inserção maior do 
trabalho da diocese junto à população, e o Bispo, 
pra que esse trabalho fosse mais eficaz, criou as 
pastorais. A principal pastoral foi a Comissão 
Pastoral da Terra, CPT. Depois, foi fundada também, 
por conta da questão do Rio São Francisco, a 
Pastoral dos Pescadores.[...] E as Comunidades 
Eclesiais de Base. Acho que essas três, esses três 
elementos foram muito importantes no trabalho de 
inserção da diocese aqui na região  as Ceb´s, a 
Comissão Pastoral da Terra e a Pastoral dos 
Pescadores, depois. Dai houve uma inserção [...] do 
Bispo e da diocese nos problemas não só da área 
dos atingidos por barragem, mas, principalmente, 
digamos assim, nos problemas mais políticos 
partidários. 51 

Moisés explica que a população das cidades, que formam a diocese, 

mantinha com os políticos uma relação de dependência. 

O Bispo encontrou uma relação de dependência das 
comunidades muito forte com os políticos, por 
exemplo, como a diocese [...] está localizada no semi 
árido[...] um dos grandes desafios da população era 
a busca pela água. Em tempos de seca, a água 
chegava através do carro pipa e, geralmente, o carro 
pipa era ou do prefeito ou do vereador. Esses carros, 

51 Entrevista concedida ao autor em janeiro de 2008 em Juzeiro, Bahia
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eles eram digamos assim loteados pelas 
comunidades que votavam nessas determinadas 
pessoas, então isso daí foi um elemento para que as 
comunidades eclesiais pudessem perceber que elas 
não deveriam depender do carro pipa e nem, 
digamos assim, ainda continuar no sistema que a 
gente chama aqui no nordeste de “curral eleitoral”. 
Você não tem o boi, mas tem o carro pipa, que era o 
“curral da água”, da distribuição de água. (Moisés 
Diniz de Almeida) 

A Teologia da Libertação era a linha teológica seguida pelo bispo. Seu 

primeiro trabalho para assegurar uma atividade pastoral diferenciada e 

que  ajudasse a população a refletir sobre sua própria realidade foi 

investir na formação de padres, freiras e leigos. 

“Então a igreja, ela se fortaleceu e foi, digamos 
assim, modificando a sua atuação. Padres novos 
chegavam aqui ligados à linha ideológica do bispo. O 
bispo foi ligado à Teologia da Libertação e ai foi feito 
todo um trabalho de educação, primeiro de 
educação e de inserção. O bispo, ele tinha uma 
prática interessante[...] ele sempre necessitava que 
pessoas de fora viessem capacitar os que ele 
chamava de agentes de pastorais, que era o pessoal 
mais envolvido. Você teve aqui Clodovis Boff. Você 
teve aqui Leonardo Boff, teve Paulo Freire. (.. ) José 
Comblin fundou uma escola de animadores de 
comunidades, inclusive essa escola existe até hoje. 
Ela funciona em Juazeiro. Todo esse pessoal veio 
pra cá pra fazer essa formação. Você tem, por 
exemplo, muitas lideranças que foram formadas a 
partir desta opção que o bispo fez. Ele atuava na 
linha eclesial, atuava na linha social e atuava na 
linha de frente, na linha política.” 

Uma Igreja ao lado dos pobres encontrou uma crítica dura das 

autoridades estabelecidas. Moisés conta que questionar o jogo político 

da região foi a principal missão de Dom José Rodrigues. 

“[Dom José] Foi muito criticado porque, como o 
sistema era conservador, [...] o bispo se colocava 
contra as correntes mais fortes  da política da 
região. Não só, por exemplo, de Juazeiro, mas, as 
correntes de todo o vale aqui do São Francisco [...] A
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diocese tinha um município que tinha uma 
oligarquia que era governo por mais de 100 anos. 
100 anos estavam no poder. Era a Família Viana, 
que tinha eleito o governador da Bahia. Eles 
dominavam o município de Casa Nova e, hora um, 
hora outro membro da família, assumia o poder 
local.[...] Dentro dessa sistemática de trabalho da 
diocese, de estar mais junto das comunidades [...] 
foi fortalecido o movimento sindical, o movimento 
social e o surgimento de partidos políticos, 
especialmente o surgimento do partido dos 
trabalhadores. 
O Partido dos Trabalhadores fincou base em 
municípios da diocese importantes, tipo: Campo 
Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Casa Nova, 
Sobradinho, Juazeiro também. Nesses municípios, a 
fundação do partido dos trabalhadores aconteceu 
concomitantemente ao trabalho da diocese. Em 
alguns casos, ex agentes das pastorais e lideres de 
comunidades foram candidatos ou eram, digamos 
assim, da direção do partido dos trabalhadores. 
Uma outra coisa também é que o movimento 
sindical ficou fortalecido com essas lideranças. Os 
únicos lugares, digamos assim, em que houve mais 
resistência foram na cidade Juazeiro e em Casa 
Nova, onde tinha a família Viana. Então houve uma 
luta muito forte desses dois grupos para tomar o 
sindicato. 

Outra preocupação do bispo foi promover os espaços de comunicação. 

Ele mesmo desenvolveu jornais, fez programas de rádio e sugeriu a 

criação de um setor de comunicação na diocese. Ele fundou o jornal 

“Caminhar Juntos”, no qual escrevia, revisava e distribuía. No rádio, o 

trabalho do bispo ganhou força em dois programas: “Semeando a 

verdade” e “Participação e Comunhão”. 

O programa “A voz do Velho Chico”, que tinha como slogan “programa 

que conta a verdadeira história do povo do São Francisco”, foi criado 

para divulgar e refletir sobre as dificuldades que a Pastoral Rural de 

Petrolina e a Comissão Pastoral da Terra de Juazeiro (CPT) começavam 

a enfrentar na mobilização dos pequenos agricultores das duas dioceses 

para assegurar seus direitos nos projetos federais de irrigação que 

estavam sendo dominados pelas grandes empresas.
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Moisés conta que quando foi convidado para trabalhar na Diocese de 

Juazeiro, teve que tomar uma decisão difícil. Seu aprendizado nos 

cursos da ALER, dos quais participou porque trabalhava na Emissora 

Rural de Petrolina, criou nele uma expectativa grande em relação ao 

trabalho com a população. O trabalho na Emissora Rural de Petrolina 

parecia não satisfazer mais suas expectativas. E a proposta de ajudar a 

estruturar a pastoral da comunicação na Diocese de Juazeiro o 

estimulou a decidir que rumo tomar. Assumiu o SEDICA em maio de 

1991. 

A democratização dos meios de comunicação da diocese foi o principal 

desafio de Moisés Almeida e do Padre José Carlos, que garantiu 

financeiramente a formação dos primeiros cursos de comunicação para 

os correspondentes. A proposta chamava a atenção porque partia do 

pressuposto de que a comunicação na diocese tinha um caráter pouco 

participativo, a regra era que nos programas da diocese só falavam os 

padres. 

O pessoal dizia que era o programa das 
comunidades, só que ninguém da comunidade 
falava. O agente de pastoral ia, fazia a visita, voltava 
e relatava a visita. “Eu falei com fulano, foi assim a 
reunião”. O agente de pastoral é que fazia. Vamos 
tirar os agentes da jogada, isso deu uma confusão 
muito grande, deu uma ciumeira muito grande. E 
vamos montar equipes nas paróquias que vão 
mandar as notícias. A gente não vai mais precisar do 
agente. Ai veio a proposta. Existe a proposta da 
ALER de formação dos correspondentes populares. 
Têm os manuais, a gente pode montar os cursos. E 
ai a gente começa. Fizemos os convites. Fizemos o 
treinamento. E começamos a montar a proposta da 
rede de correspondentes. Não foram todos os 
municípios. Dos oito, parece que cinco apareceram, 
então nós não conseguimos cobrir toda a diocese, 
porque ninguém acreditou na proposta. Mas nós 
conseguimos sem financiamento, sem projeto 
especifico conseguimos montar a rede de 
correspondentes e fazer o programa “A Voz do Velho 
Chico” com os correspondentes. (Moises)
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A dinâmica do trabalho 

As matérias enviadas pelos correspondentes chegavam ao setor de 

comunicação de diversas formas. Alguns correspondentes gravavam o 

áudio das entrevistas pelo telefone, outros enviavam as fitas cassetes no 

ônibus que saia da cidade e ia para Juazeiro. Outros, entregavam as 

fitas direto na sede do SEDICA. O material que chegava era avaliado, 

editado e ganhava espaço no programa previamente determinado. 

Moisés Diniz de Almeida explica essa dinâmica: 

Como é que a gente fazia isso? O correspondente era 
responsável por mandar o assunto. A gente fazia o 
treinamento.  O que vai acontecer na paróquia? Na 
paróquia tem a assembléia de catequese. A gente 
fazia uma agenda. Domingo, 4 de abril. Uma 
semana antes, aquela paróquia pegava aquele tema 
e fazia a gravação. A gente deu um treinamento de 
entrevista e descrição de eventos. Então, o que o 
correspondente fazia? Ele ia para a assembléia de 
catequese, descrevia todo o evento, escrevia tudo 
aquilo e mandava as entrevistas. Mandava para o 
SEDICA. Às vezes, vinha de ônibus. Ônibus de 
linha. Ele entregava ao motorista e a gente ia para a 
rodoviária esperar. Chegava lá, ou estava no guichê 
ou ainda estava no ônibus. Pegava o pacotinho, 
levava para o SEDICA. Olhava a descrição, 
tranformava em matéria, pegava as entrevistas, fazia 
a edição e preparava o programa. Isso que nós 
chamávamos de democratizar a comunicação. Cada 
município tinha um dia de programa. Cada 
paróquia, porque aqui cada município era uma 
paróquia. A cada três meses nós fazíamos um 
encontro. Ai preparávamos uma agenda para três 
meses. O município já sabia que ia fazer aquele 
programa. Às vezes não mandava, não, e a gente 
ficava no sufoco, tentando inventar. Ai chamava 
alguém da cidade. Algum agente de pastoral... 
inventava um tema. Nem sempre era regular. Foi 
desse jeito que começou essa proposta de ... que a 
gente chamou de democratizar e as comunidades 
começaram a participar.
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As paróquias escolhiam os seus correspondentes e indicavam os nomes 

para a equipe do SEDICA. Todo o processo de capacitação era 

acompanhado pela paróquia, que, quando possível, garantia a 

alimentação e passagem para que as pessoas escolhidas pudessem vir à 

Juazeiro participar dos cursos. No início das atividades de formação das 

equipes, o Padre José Carlos faleceu e a saída foi buscar recursos junto 

às instituições financeiras internacionais. Neste momento, o papel do 

bispo foi bem importante.

O bispo percebeu que o negócio era importante e 
começou, digamos a assim, a dar apoio sistemático. 
Era tanto que o bispo nem lia a carta de 
apresentação dos projetos. Ele só assinava tal a 
confiança que o setor, nesse sentido, ganhou. 

O planejamento das atividades era fundamental para garantir a 

continuidade dos programas, que tinham dia e hora para entrar no ar. 

Como o trabalho do correspondente não era remunerado, era necessário 

manter a qualidade dos programas, manter a formação e garantir a 

renovação do quadro. Para Almeida, havia um planejamento para a 

cada dois anos fazer a renovação dos correspondentes, além disso 

outras  estratégias também eram utilizadas para tentar assegurar a 

participação do correspondente, uma vez que, em muitos casos, a 

pessoa precisava ir para outros estados buscar uma melhor condição de 

vida. A primeira descoberta importante foi perceber que a paróquia 

necessitava de um comunicador para colocar em funcionamento uma 

rádio de altofalantes ou fazer um jornal mural ou  boletim. Nesse 

sentido, o SEDICA ajudou a formar a equipe de correspondentes e 

também uma equipe de comunicadores. Isso garantia a formação de 

várias pessoas nas comunidades aptas a fazer o trabalho caso o 

responsável por enviar as matérias para o setor de comunicação 

precisasse sair do projeto. Outra forma, era garantindo cursos de 

formação bem animados e com muita qualidade. A formação acontecia 

em duas frentes: nas paróquias e nos cursos trimestrais nos centros de 

formação distribuídos pela diocese.
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Os cursos nas paróquias foram criados para descentralizar o espaço de 

formação e, explica Almeida, para valorizar o trabalho das equipes de 

comunicadores nas paróquias. Outra frente, dizia respeito aos 

encontros trimestrais só para correspondentes. Nestes cursos os 

participantes recebiam um gravador, fitas cassetes e, quem participasse 

pelo menos de dois encontros, recebia uma credencial de 

correspondente. Nos casos em que a paróquia não pudesse pagar a 

passagem, o SEDICA também pagava a viagem e gastos com 

alimentação. 

A contribuição da Associação Latinoamericana de Educação 

Radiofônica – ALER, para o trabalho dos correspondentes foi 

fundamental para que a equipe do SEDICA em termos metodológicos. 

Ela deu a metodologia, o caminho para a gente 
montar essa estrutura. Eu já trabalhava no rádio e 
não tinha nenhum tipo de formação e capacitação. 
Eu aprendi na prática. Não tinha lido nenhum livro 
de comunicação, de entrevista, de nada. Nesse 
sentido, os cursos da Aler, foram importantes. Indo 
para a diocese, eu percebi que o que eu aprendi no 
dois cursos, Mossoró e Natal, aqui dava certo. Aqui 
dava para montar uma equipe no cru, ou seja, dava 
para montar os programas. A metodologia, a forma 
como a Aler passou, foi importante. Tanto que em 
todos os relatórios que a gente fazia sempre se 
reportava à Aler. Infelizmente, eu nunca consegui 
trazer alguém da Aler para Juazeiro. Eu tinha 
aquela vontade de que eles percebessem que o que 
eles plantaram tava dando certo. Mas nunca os 
contatos deram certo. 

“A matéria que eu fiz foi uma iniciativa para a comunidade discutir 

o assunto da violência na comunidade” , conta feliz, Célio Ricardo. 

A trajetória de Célio Ricardo, correspondente popular e técnico de áudio 

do SEDICA, é exemplar quando o assunto é comunicação comunitária e 

democratização da comunicação porque mostra a importância de
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espaços alternativos para a reflexão sobre a realidade local. Ele 

começou a trabalhar como correspondente popular no Setor de 

Comunicação e Informação da Diocese de Juazeiro porque participava 

do grupo da Pastoral da Juventude do Meio Popular – PJMP, da 

Paróquia Santa Terezinha e Nossa Senhora de Fátima, que abrange as 

vilas Tiradentes, Aliança, Malhada da areia, Argemiro, Codevasp , que 

são  bairros periféricos da cidade de Juazeiro. Bairros que, para Célio 

Ricardo, são “totalmente esquecido pelo poder público. São bairros 

carentes. Não tem praça para os jovens fazerem o seu lazer, falta 

quadra de esportes. E, muitas vezes, os jovens, quer queiram, quer não, 

acabam tendo como diversão só os bares e as festas e acabam 

descobrindo o alcoolismo e a droga.” 52 

Ele começou a enviar matérias como correspondente popular do 

SEDICA, em 1996, quando um amigo o convidou para participar de um 

curso oferecido pela Diocese. 

O pessoal precisava de um comunicador daquela 
paróquia, daquela área para fazer a cobertura dos 
acontecimentos, não só dos trabalhos da igreja, da 
comunidade, mas das coisas que vinham 
acontecendo ali naquela paróquia, naquela 
comunidade. 
Eu tive a oportunidade de participar de um encontro 
de capacitação do SEDICA. Nesse encontro, primeiro 
a gente conheceu a metodologia do setor de 
comunicação sobre comunicação alternativa e 
técnicas de reportagem, redação, locução, dicção. 
Toda a produção de um programa de rádio. (Célio 
Ricardo) 

Depois do curso de formação, Célio conta que ficou responsável por 

enviar ao SEDICA uma reportagem sobre a violência no bairro em que 

morava. Esse tema chamava sua atenção 

Eu participei do curso e o pessoal me deixou livre 
para ir para o campo fazer uma matéria, produzir 
uma matéria, escolher um tema e na quintafeira, 

52 Entrevista concedida ao autor no dia 15 de janeiro de 2008, na Sede do SEDICA, em Juazeiro, Bahia.
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mandar para o SEDICA pelo telefone. [...] O tema 
que eu escolhi foi a violência, porque naquele 
momento estava tomando conta da cidade de 
Juazeiro em geral, mas principalmente da 
comunidade em que eu moro. Inclusive na época 
aconteceu um duplo homicídio, chacinas, aquilo 
vinha chocando muito a comunidade e mexendo 
muito comigo. (Célio Ricardo)” 

Sobre o processo de elaboração da pauta e aproximação das fontes é 

importante destacar que Célio Ricardo começou a conhecer os 

personagens do bairro e a reconhecer sua autoridade. 

Eu fui conversar com os moradores da comunidade 
para saber o que eles estavam achando da questão 
da violência, que impacto a violência estava trazendo 
para eles. Eu conversei com um comerciante, porque 
os comerciantes estavam sendo prejudicados por 
causa da violência que estava crescendo muito e 
tinham que fechar cedo. Muitos deles tiveram que ir 
embora com medo dos assaltos e coisas piores. 
Eu conversei com os moradores da comunidade, 
conversei com o presidente da associação de 
moradores, representantes de clubes de mães, com 
o pessoal da Igreja, que costuma visitar o pessoal do 
bairro. (Célio Ricardo) 

No processo de elaboração da matéria, Célio Ricardo descobre a 

importância de ouvir as partes envolvidas nos problemas no bairro. 

Ai o pessoal disse que eu devia ouvir o outro lado. O 
pessoal das autoridades, do poder público e também 
das autoridades que representam a segurança. Eu 
fui atrás do comandante da companhia da polícia 
militar que cobre a minha área. 
Eu tive uma dificuldade, como o SEDICA não era 
uma rádio conhecida, era um setor de comunicação 
ligado à diocese, muita gente não conhecia o 
trabalho do setor.  Principalmente essa autoridade 
com a qual eu fui conversar. Quando eu fui, eles não 
queriam me receber porque eu não tinha DRT, não 
tinha registro profissional e não atuava em rádio 
grande. Acho que eles não acreditavam no trabalho 
da gente. Eu tive que explicar o que era o setor de 
comunicação, como funcionava, que tipo de 
programa de rádio a gente produzia e a finalidade 
daquela matéria. Ai, depois de muita palestra, de 
muito batepapo, ele me deu uma abertura. Eu pude
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fazer a entrevista e as perguntas que eu queria 
captar. Ai eu fiz a entrevista, fiz a matéria.(Célio 
Ricardo) 

Para Célio Ricardo, A comunidade reconhece o trabalho do 

correspondente quando seus temas são tratados na emissora de 

Juazeiro. 

Quando eu ia fazer a matéria, o entrevistado 
perguntava em que rádio e horário a matéria  ia sair. 
Eu divulguei para todos. Divulguei não só o horário, 
mas o programa porque muitas pessoas não 
conheciam. Na cidade o pessoal é mais ligado às 
rádios FMs, principalmente os jovens escutam mais 
as FMS. O pessoal não sabia. O pessoal escutou, e 
no dia seguinte eu voltei à comunidade para saber 
se o pessoal tinha escutado. Eles escutaram e 
perguntaram se o que comandante da companhia da 
polícia militar tinha dito seria feito mesmo. Eu disse 
que o que ele disse eu coloquei no programa. E que 
o importante é que a comunidade cobre. Fique no 
pé, reúna os moradores para poderem tomar as 
possível providências. Foi feita uma Assembléia 
Geral com representantes do poder publico, polícia 
militar e promotoria pública. A matéria que eu fiz foi 
uma iniciativa para a comunidade discutir o assunto 
da violência na comunidade. (Célio Ricardo)” 

A divulgação da matéria foi importante Célio Ricardo, que procurou 

aperfeiçoar o seu trabalho escutando e gravando sua matéria. 

Foi muito importante para mim porque eu fiz a 
matéria e fiquei ligado no rádio. Na época, o 
programa da gente chamavase “A voz do sertão”, 
era um programa jornalístico e era produzido com as 
matérias enviadas pelos correspondentes de todos 
os municípios da diocese. Tinha matérias nacionais, 
políticas, religiosas, mas o foco mesmo era a matéria 
dos correspondentes. Eu liguei o rádio para ouvir a 
minha matéria e até fiquei um pouco ansioso 
esperando a matéria. A matéria foi ao ar na 
Emissora Rural da Diocese de Petrolina. Eu escutei 
a matéria. O pessoal [SEDICA] já tinha avisado que 
eu não devia só fazer a matéria e deixar de lado, mas 
sim escutar, se possível gravar para fazer as 
correções e  uma auto avaliação. Eu fiz assim, tanto 
com o texto escrito como com o áudio. Fiz algumas 
análises e depois voltei para o setor de comunicação, 
acho que na época eu conversei com Josenaldo, que
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coordenava o setor, que fez uma avaliação da 
matéria em si e eu tentei melhorar na próxima 
matéria. (Célio Ricardo) 

Quanto às dificuldades em gravar o texto e reproduzir as sonoras, Célio 

explica que a equipe do SEDICA dava todo o apoio. 

“Só que assim, quando a gente terminava de fazer a 
matéria, ela não ia diretamente para o ar. Tinha 
uma equipe de redação no setor e a gente tinha que 
mostrar a matéria para a pessoa responsável. A 
pessoa corrigia, dava as coordenadas em questão de 
redação, português, a ordem, a questão técnica. 
Depois disso vinha a hora de fazer a gravação. Como 
eu morava próximo eu preferia gravar no estúdio. 
Eu ficava mais à vontade. Eu fiz a gravação, houve 
uma dificuldade com a articulação de palavras, a 
respiração, a dicção e o costume com o microfone. 
Com o microfone, eu tive um pouco de facilidade 
porque eu já tinha um contato com a música na 
Igreja, mas a questão do falar foi uma barreira 
grande porque tem a questão da distância do 
microfone, do tom de voz. O pessoal me deu 
orientação e, aos poucos, eu fui superando esse 
obstáculo. (Célio Ricardo)” 

Uma experiência ficou na memória de Célio Ricardo, foi sua ida à 

Salvador, em 2003, como correspondente, para cobrir um encontro do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais SemTerra. 

Eu nunca tinha participado de um movimento de 
massa, um movimento que mexesse com a 
sociedade de uma maneira geral. Eu estou 
lembrando agora de um movimento que eu fui 
participar em Salvador. Um movimento promovido 
pelos SemTerra. Eles foram fazer uma 
reivindicação em Salvador sobre a questão do Fundo 
de Pasto aqui de nossa região. Eu fui juntamente 
com o pessoal do IRPA – Instituto Regional da 
Pequena  Agropecuária Apropriada, um instituto que 
trabalha com a questão do semiárido aqui na região 
e desenvolve um trabalho em parceria com o Sedica. 
Eu fui com o pessoal representando os 
comunicadores da Diocese. Na verdade, houve uma 
manifestação muito grande em Salvador, teve



146 

confronto dos manifestantes com a polícia. Eu 
nunca tinha vivenciado um momento como aquele, 
em partes assim eu fiquei com medo Fiquei com 
medo porque foi uma experiência nova, nunca 
imaginava que estaria em uma manifestação fazendo 
cobertura, fazendo entrevista com pessoas que 
estavam sendo prejudicadas por conta do próprio 
governo. Pra mim foi uma experiência muito boa, 
muito grande, porque primeiramente eu fiquei com 
medo, é tanto que a gente imaginava que o trabalho 
de comunicador era só o comunicador estar de 
frente para o microfone de  frente para o rádio, e aí 
soltar o verbo e ir embora, né. Mas nossa 
comunicação é uma comunicação diferente, é uma 
comunicação que temos  que estar junto mesmo da 
massa, junto do povo, comer o que o povo comeu, 
comer o pão que o diabo amassou mesmo, né. Tanto 
que nesta manifestação eu fiquei durante três dias 
no acampamento. Durante esses três dias foi uma 
experiência que eu carrego até hoje. Essa 
experiência foi o que mais me chocou até hoje em 
termos de cobertura de matérias. (Célio Ricardo) 

Célio Ricardo começou a participar das atividades de correspondente, 

aos 20 anos de idade. A principio queria ser cantor ou trabalhar com 

arte. 

A pergunta que você fez se interferiu na minha vida, 
isso interferiu, principalmente, na escola. As 
orientações que eu recebia nos cursos de 
comunicação, realizados pelo SEDICA, serviram 
muito para meu aprendizado. Me mostrou, me abriu 
muitos caminhos. Através disso, eu pude conhecer a 
comunicação , a importância que a comunicação 
tem e me fez gostar tanto, que meu  sonho era tirar 
a DRT. 
Consegui participar de cursos, comecei trabalhar em 
outras pastorais, como a da Criança. Recebi  um 
convite para ser comunicador amigo da criança. 
Pude conhecer o trabalho da comunidade. Conheci 
outros comunicadores, outras rádios, outras 
experiências. Isso interferiu muito na minha vida. 
Hoje o pouco que eu sei, devo muito ao Sedica. 
Cresci como pessoa, o relacionamento com amigos, 
com autoridades, na comunidade, igreja, com 
família. Não pude ainda fazer uma faculdade, tentei, 
mas, infelizmente, não fui aprovado no vestibular 
que eu fiz. Mas não tem nada não, eu continuo 
aprendendo a cada gravação, a cada matéria, a cada 
programa, a cada curso que participo e uma nova 
experiência e uma riqueza nova.(Célio Ricardo)
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Raimundo Alves Pereira 53 , o Fábio. 

O estudante de Jornalismo, Raimundo Alves Pereira, mais conhecido 

como Fábio, trabalha atualmente no Instituto Regional da Pequena 

Agropecuária Apropriada  IRPA,  na parte de comunicação. Ele já 

trabalhou na Rádio Regional de Cícero Dantas , ligada à Igreja católica, 

que desenvolvia um trabalho de comunicação com ênfase na 

participação popular.  Seu trabalho era divulgar as experiências de 

convivência com o semiárido. 

Como correspondente, Fábio começou na cidade de Sobradinho, em 

1991. 

Eu sempre tive minha vida cravada em Sobradinho. 
Meus pais chegaram para a construção da 
barragem, e eu, ainda muito criança, comecei a me 
engajar nos movimentos sociais da paróquia local. 
Em Sobradinho já havia um serviço de som, e como 
eu já tinha feito experiência em parques de 
diversão... Na paróquia eu participava do grupo de 
jovens e fazia parte do grupo de som. A Irmã 
Angélica me comunicou que a Diocese ia dinamizar 
os programas de rádio através da formação de uma 
rede de correspondentes. Eu fui convidado para 
uma formação, e o finado padre José Carlos era um 
dos capacitadores, juntamente com o Moisés 
Almeida, dentro daquela proposta da Associação 
Latino Americana de Educação Radiofônica (ALER), 
pra gente trabalhar com uma comunicação na 
perspectiva dos pequenos, das comunidades. 
Fui seduzido pela proposta, era uma mídia 
alternativa, eu e tantos outros que fizemos parte 
daquela época. Tivemos essa iniciação. Nós 
tínhamos um calendário, no qual cada paróquia 
mandava uma pauta sobre assuntos religiosos, 
assunto do cotidiano, das lutas, dos aposentados, 
dos pescadores ... identificando as conquistas que 
esse projeto estava trazendo. O município de Pilão 
Arcado, que teve por muito tempo uma oligarquia, 
foi cutucado por esse sistema de comunicação. 
(Fábio) 

53 Entrevista concedida ao autor em janeiro de 2008, em Juzeiro, Bahia
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A primeira matéria de Fábio nasceu da sua experiência sobre a dura 

realidade dos movimentos sociais da diocese. 

A gente foi treinado em duas técnicas: produzir a 
notícia e conduzir uma entrevista. [...]A gente com 
aquilo na cabeça caia em campo. Eu me lembro que 
no meu primeiro programa, eu identifiquei as 
organizações sociais populares de Sobradinho. A 
colônia dos pescadores estava com muitos 
problemas na época, o que fez com que eles 
criassem o sindicado dos servidores municipais, 
sindicato dos trabalhadores rurais e o sindicato dos 
aposentados. Outros movimentos, por exemplo, o de 
mulheres, faziam muita mobilização. Nosso trabalha 
era, basicamente, divulgar essa atividade do 
movimento da questão das mulheres, tanto na parte 
social, quanto econômica. Elas tinham um ateliê 
para fazer uns bordados, roupa. Era basicamente 
nessa perspectiva que  a gente pauta os nossos 
programas. Dentro desta lógica muito popular. Para 
que as pessoas se vissem nos meios de 
comunicação, e vissem que eles também tem 
valores, tem vozes, tem vez. 
Nós nunca vamos arrebentar uma Globo ou 
Bandeirantes, não vamos fechar aquilo. 
Automaticamente, a gente pode se abster daquilo e 
abrir uma nova perspectiva mais popular,   mais 
humanística, mais verdadeira e as pessoas se vêem 
e se  acham capazes de fazer uma transformação. É 
basicamente nesta linha que nós fazíamos nossa 
programação. (Fábio) 

O correspondente explica como nascem as pautas e qual interferência 

do SEDICA em sua elaboração: 

“Nos encontros de capacitações, que eram feitos por 
Moisés de Almeida e o Pe. Zé Carlos, fazíamos um 
calendário, cada um fazia o seu, tinha sua data. 
Voltávamos para a comunidade, percebendo o que 
estava acontecendo neste meio popular. A paróquia 
é a nossa principal fonte. A festa da Padroeira.... 
fechava um assunto naquela pauta. Quando o 
evento acontecia, nós estávamos com os gravadores, 
conversando com os noiteiros, com o pregador da 
noite. Fazíamos as entrevistas. Se fosse um 
programa mais extenso, fazia um release a parte, 
uma identificação do entrevistado e a paróquia 
deixava no Sedica no domingo.
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A gente mandava em fita cassete. Recebíamos os 
gravadores, o SEDICA que dava, e a matéria a gente 
mandava o padre deixar lá ou mandava pelo 
telefone. Na época inda era ficha. A casa paroquial 
servia de suporte.. E no domingo, a gente ficava na 
expectativa. Em Sobradinho, a gente tinha um som 
particular. A gente transmitia pelo sistema do auto 
falante. 
A gente elaborava a pauta. Redigia. Por exemplo, 
uma greve dos servidores. Fazia as matérias de 
imediato e elas eram veiculadas nas terças e quintas 
na emissora rural ou na  rádio de Juazeiro. E tinha 
outros programas que poderíamos colocar matérias 
mais rápidas como flashs sobre algum 
acontecimento. Se tivesse um desdobramento no 
outro dia, a gente cobria o evento enviávamos. Às 
vezes, a casa paroquial estava fechada. Eu 
comprava uma ficha e mandava, sempre fazendo 
com que a matéria não deixasse vácuo pra aquilo 
que tínhamos pautado para o Sedica. 
O Sedica dava suporte, não só na  capacitação, mais 
também no material que nos cedia, como o próprio 
gravador, fita cassete. Nos tínhamos muito zelo por 
esse material. Eram nossas ferramentas, nosso 
instrumento básico de trabalho. (Fábio) 

Com o passar do tempo o correspondente fica conhecido na 

comunidade. Seu trabalho vai sendo valorizado porque é a partir dele 

que as informações chegam às emissoras de Juazeiro e Petrolina. Isso 

faz com que todos escutem e vejam a seriedade do trabalho do 

representante da paróquia na cidade. 

O retorno não vem de imediato. Com o passar do 
tempo, quem participa fala para o outro. Por 
exemplo, o movimento de mulheres usava esse 
espaço, de repente o  movimento de trabalhadores 
rurais também queria participar e perguntava como 
eles podiam fazer para participar. Eu já era 
conhecido como comunicador na comunidade, agora 
tendo esse espaço, tinha uma abrangência e aos 
poucos eles iam divulgando suas atividades de 
natureza social, natureza política também. 
Isso veio paulatinamente, a partir de uma 
autorização de um segmento social da paróquia, logo 
o outro ficava sabendo e às vezes você divulgava 
também. Aos poucos isso ia ganhando uma 
dimensão bem maior na comunidade. Os padres 
começavam a divulgar nas missas dizendo que na



150 

comunidade tinha esse trabalho de comunicação. 
Acho que era basicamente nesta perspectiva, um 
sempre chamando o outro, ouvindo e se ouvindo nos 
programas de rádio. 
Isso ajuda muito. Essa oportunidade em 
Sobradinho, particularmente, foi bastante 
aproveitada pelos movimentos sociais. (Fábio) 

A experiência com  produção de programas de rádio qualifica e capacita 

os correspondentes que participam ativamente. Sua experiência com a 

produção de notícias abre novos caminhos para a descoberta de uma 

profissão. 

“Comecei em 91, 92, quando foi em 96 fui trabalhar 
em uma rádio com o Pe. Pedro Paulo. Passei dois 
anos produzindo noticiários, tanto produzia quanto 
apresentava.  Adquiri uma experiência mais 
desafiadora, que era levar o programa ao ar, 
produzir, apresentar. Nesses dois anos foi quando 
eu tive contato com o IRPAA e comecei a trabalhar 
no IRPAA. Aí vieram outras perspectivas, mexendo 
com vídeo, apresentando cerimonial em evento, cada 
dia surge um desafio para a gente que é 
comunicador.[...] Ninguém sabe onde vamos chegar, 
mais mexe com a gente até hoje. É o que eu tenho 
feito, e muitos outros que se profissionalizaram, se 
capacitaram, fazem disso sua profissão.” (Fábio) 

Josenaldo Rodrigues 54 , o mercado necessita de bons profissionais 

Josenaldo Rodrigues foi coordenador do SEDICA entre 1998 a 2002. 

Atualmente é chefe de redação da TV São Francisco, em Juazeiro na 

Bahia, uma afiliada da rede Bahia, que é afiliada da Rede Globo. Na 

emissora, ele coordena o departamento de jornalismo, apresenta o 

54 Entrevista concedida ao autor no dia 20 de janeiro de 2008, em Juazeiro, Bahia.
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jornal local, e também faz reportagem de rua. Sua passagem pelo 

SEDICA teve início em 1993, quando recebeu o convite de Moisés Diniz 

de Almeida, então coordenador do Setor de Comunicação e Audiovisual. 

Para Josenaldo, o trabalho com os correspondentes era o caminho mais 

curto entre os interesses da comunidade e os meios de comunicação. 

Para ele, quando uma comunidade tinha um correspondente por perto, 

suas necessidades ganhavam um espaço nas rádios locais para que 

outras cidades pudessem ajudar a refletir sobre os acontecimentos que, 

caso contrário,  ficariam isolados nos locais em que aconteciam. Essa 

visibilidade que as comunidades ganhavam era fruto do trabalho dos 

correspondentes populares. 

E os correspondentes, por eles terem uma formação 
continuada, era uma formação que a gente fazia 4 
vezes por ano, era duas no 1° semestre, 2 encontros 
no 1° semestre, 2 encontros no 2 semestre. A cada 
encontro, a gente ia reavaliando, e fazendo um 
trabalho de reciclagem com eles. Reavaliando 
entrevistas, as notícias e o trabalho que eles faziam 
de colocar as noticias dos municípios nos programas 
da Diocese. Isso causava repercussão e muitas vezes 
chegava a resolver alguns problemas da 
comunidade, através da repercussão causada por 
essas noticias. É tanto que alguns dos nossos 
correspondentes chegaram a ser ameaçados pelas 
pessoas que eram incomodadas. Eles chegaram a 
ser ameaçados, inclusive por causa dessas notícias. 
Então, com certeza, o trabalho dos correspondentes 
conseguia mudar, interferir na melhoria da vida do 
povo das comunidades, com certeza isso acontecia. 
(Josenaldo Rodrigues) 

Uma característica reforçada por Josenaldo Rodrigues é a inserção do 

correspondente na área em que atua. Para que o movimento social 

ganhe espaço nos programas a atuação do correspondente deve estar 

em sintonia com o que acontece na cidade em que ele vive. Essa 

atuação é o diferencial na qualidade do trabalho de comunicação.
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No inicio, quando a gente fazia o trabalho de 
entrevistas, a gente tinha o programa “A voz do 
velho Chico” que tinha a participação dos 
correspondentes. Era um programa de 1 hora, e os 
correspondentes participavam. A gente escolhia um 
tema por semana, digamos assim “A Assembléia dos 
pescadores” e um correspondente ia pra essa 
assembléia e fazia a entrevista com diversas pessoas 
sobre o assunto que estava sendo abordado na 
Assembléia. Eles gravavam numa fita cassete na 
época, mandavam essa fita por um ônibus, ou por 
alguém que vinha para a cidade, um conhecido que 
entregava no setor. Às vezes, quando vinha no 
ônibus, a gente buscava na rodoviária. Elas 
chegavam no SEDICA dessa forma, bruta. E lá no 
SEDICA a gente ouvia as entrevistas e fazia a edição 
dessas entrevistas para colocar no programa. 
(Josenaldo Rodrigues) 

Em sua passagem pelo SEDICA como coordenador, Josenaldo destaca 

como maior desafio a rotatividade dos participantes. Os motivos eram 

muitos, mas o desafio era formar novos comunicadores. 

Quando eu assumi a coordenação, o Moisés saiu um 
pouco por causa do trabalho dele na Universidade, 
foi pra manter um trabalho que a gente já tinha. A 
gente tentou dar uma renovada na equipe de 
correspondentes, porque, por algumas dificuldades, 
a gente tinha perdido alguns correspondentes. Eles 
eram voluntários, ninguém ganhava ou recebia para 
fazer o trabalho. Eram voluntários, então alguns 
tinham que, às vezes, sair do município, ou então 
conseguiam um emprego fixo e não tinham mais 
tempo pra fazer o trabalho com a gente. A maior 
dificuldade foi mesmo de manter o trabalho que já 
vinha sendo feito. (Josenaldo Rodrigues) 

Josenaldo destaca que o comunicador formado pelo SEDICA encontra 

lugar em qualquer emissora da região porque o mercado local é carente 

de bons profissionais. Para ele, a formação dado pelo SEDICA sempre 

valorizou a presença de bons profissionais para a capacitação dos 

correspondentes populares. Isso pode explicar porque muitos 

correspondentes deram certo como profissionais da comunicação.
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A qualificação, que a turma do SEDICA recebia, era 
uma qualificação muito boa. O treinamento era 
muito bom. Os treinamentos eram dados por 
pessoas capacitadas, pessoas de alto nível. Então o 
conhecimento que eles recebiam proporcionava a 
abertura do mercado de trabalho para eles. 
A gente tem aqui, por exemplo na TV São Francisco, 
onde eu trabalho, o Ailton, que é cinegrafista. Ele já 
teve passando uma temporada no Rio de Janeiro, na 
Globo Rio. Ele aprendeu a filmar lá com a gente. A 
gente tinha uma produtora de vídeo, e ele aprendeu 
a filmar lá com a gente. A primeira câmera que ele 
pegou na vida dele foi lá no SEDICA, foi lá que ele 
aprendeu a fazer enquadramento, imagem, tudo. Ele 
aprendeu e surgiu a oportunidade de um 
cinegrafista na TV, ele veio fazer o teste e passou. A 
Eliene do Vale, que era uma outra correspondente 
nossa, que trabalhou na emissora rural, depois 
trabalhou na Grande Rio, e agora está na Alemanha. 
Está fazendo um trabalho de assessoria para o 
jogador Diego, que está na seleção brasileira. Ela é 
uma pessoa também que tinha talento, e ela 
adquiriu  conhecimento, surgiu a oportunidade e a 
radio contratou. E tem outros.  Acho que isso se 
deve muito à formação que eles recebiam. Quando o 
mercado sentia necessidade, eles se apresentavam e 
eram qualificados para assumirem as vagas. Já que 
eles eram voluntários no trabalho pastoral, a 
formação profissional na área de comunicação 
também era a oportunidade deles ingressarem no 
mercado de trabalho e ganhar a vida quem tivesse 
interesse e muita gente teve interesse, aproveitou a 
oportunidade e ta trabalhando. (Josenaldo 
Rodrigues) 

Juvenal Lemos 55 , atual coordenador do SEDICA 

Juvenal Lemos  tem a responsabilidade de coordenar uma equipe de 80 

comunicadores em toda a diocese de Juazeiro. São equipes paroquiais 

divididas  nos municípios, principalmente no interior da diocese, e 

também a equipe de correspondentes populares. Juvenal descreve 

assim o perfil dos participantes: “São jovens, filhos de trabalhadores 

55 Entrevista concedida ao autor no dia 16 de janeiro de 2008, em Juazeiro, Bahia.
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rurais e pescadores e, geralmente, participam das atividades nas 

comunidades de  onde eles vem.” 

Para Juvenal Lemos, o trabalho do correspondente é pegar a informação 

lá no município e trazer para o grande centro, no caso, Juazeiro e 

Petrolina,  para que a diocese possa divulgála, e fazer com que essas 

ações  fiquem conhecidas por  toda a sociedade. 

A escolha do correspondente acontece na comunidade católica, no 

sindicato, nas organizações populares, como narra Juvenal Lemos: 

A escolha do correspondente popular se dá de 
acordo com o trabalho, com a atuação que ele já tem 
lá na comunidade,ou seja, na comunidade católica, 
no sindicato, nas organizações populares. Se ele tem 
alguma ação lá na comunidade e a gente tá 
precisando repor o quadro de correspondentes, a 
gente busca a entidade e as comunidades e eles 
indicam as pessoas que irão participar. (Juvenal 
Lemos) 

A escolha das pautas, que serão produzidas, tem como base o diaadia 

dos bairros que formam as paróquias. Uma vez definida a pauta, os 

correspondentes têm um caminho especial para fazer o conteúdo chegar 

ao centro da diocese. 

O nosso trabalho é via telefone. O programa nosso é 
veiculado no sábado. Ele tem  até quintafeira pra 
colher a informação. Liga pra gente. Faz o contato. 
Hoje com a internet é mais fácil. Passa um email 
com as informações. Eles aprenderam, através de 
curso de formação,  a redigir uma notícia, uma 
reportagem. Eles fazem isso lá, mandam pra gente. 
A gente faz uma correção. Eles narram por telefone e 
a gente pega a narração dele e põe no ar,  claro com 
a introdução dos apresentadores do jornal. (Juvenal 
Lemos) 

As matérias produzidas pelos correspondentes são utilizados em três 

programas da Diocese de Juazeiro, mas também podem ser inseridas
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nos programas da Rede Católica de Rádio ou na programação das 

emissoras locais. Juvenal Lemos conta que o trabalho dos 

correspondentes é feito levando em consideração os interesses dos 

ouvintes, que são de várias classes sociais. Isso diferencia o trabalho 

realizado atualmente. Isso nem sempre foi assim. Para ele, a sociedade 

percebe a boa intenção do trabalho. 

A gente teve muita resistência, no inicio, uns  14 ou 
15 anos atrás, mas agora os correspondentes têm o 
reconhecimento da comunidade, da sociedade. A 
gente costuma dizer que nosso público... a gente faz 
um trabalho não só para as camadas mas pobres, 
como era nosso lema antes. Hoje o profissional 
liberal, o médico, o advogado, todos eles escutam 
nossos programa e até opinam em alguns casos. 
Principalmente nas cidades menores, o pessoal está 
acompanhando o trabalho, ajuda inclusive. Nós 
estamos falando de pessoas simples, filhos de 
pescadores e agricultores, então muitas vezes os 
letrados, digamos assim, chegam e ajudam. Olha 
vocês poderiam melhorar em tal coisa. Está muito 
bom o teor da reportagem que vocês estão fazendo. 
Inclusive indicando fatos novos, que eles [os 
correspondentes] não observaram ainda que podem 
ser instrumento de matéria, de reportagem. (Juvenal 
Lemos) 

A formação constante é necessária para uma equipe que está em 

constante modificação. Os elementos da técnica de produção, aliados a 

uma leitura crítica da política e da comunicação são levados em 

consideração nos momentos de formação dos correspondentes. 

“A gente tem... quando se fala de comunicação, 
principalmente radiofônica, que é nosso forte, nosso 
foco principal, a gente poderia dar só a  parte 
técnica e teórica da comunicação: a questão do 
áudio, como trabalhar com rádio?, como usar 
microfone?, como fazer uma reportagem?, mas a 
gente trabalha muito a questão da política dos 
correspondentes. É tanto que a gente tem muitos 
correspondentes populares que foram candidatos a 
vereadores de suas cidades. Uns com êxitos, outros 
não. Muitos passaram em concursos públicos do
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município ou do Estado, então a gente trabalha a 
formação do ser humano... do correspondente como 
ser humano completo. (Juvenal Lemos) 

Um aspecto valorizado na formação dos comunicadores do SEDICA é a 

profissionalização dos participantes. 

“A Formação que a gente dá, a gente entende ... 
inclusive até, muitas e muitas vezes, profissionais, 
que vem de fora reconhecem que é um trabalho 
profissional realmente, que tem formação. Não é um 
comunicador que chega e diz: eu gosto de microfone, 
eu gosto de radio e vou falar. São pessoas que são 
preparadas ao longo dos anos. A gente não 
conseguiu ainda que eles tivessem o reconhecimento 
do ministério das comunicações, da delegacia 
estadual, que é bem mais perto da gente. A gente 
não teve ainda... não conseguiu... então são pessoas 
que não tem o DRT [Registro Profissional 
reconhecido pela Delegacia Regional do Trabalho], 
quem tem hoje, fez um curso extra, que até o 
SEDICA, de certa forma, contribuiu para que eles 
fizessem. Hoje já se cogita a possibilidade, juntando 
todos esses certificados dos cursos que eles têm, que 
eles possam receber o DRT. A gente está na busca... 
esta correndo para que isso aconteça. A gente está 
esperançosa, que em breve, a gente possa reunir 
todos os certificados que eles tem dos cursos, da 
participação, do seu trabalho, os arquivos das 
reportagens, dos programas de rádios, que eles 
possam com isso receber o DRT. Na verdade nos 
entendemos que eles são profissionais, mas eles 
ainda não têm o registro.” (Juvenal Lemos) 

O trabalho comunitário tem algumas características que são mantidas 

em todos os lugares. Um deles é a questão da rotatividade de pessoas 

que passam pelas equipes. Questionado sobre essa característica, 

Juvenal Lemos explica que isso também acontece com a equipe de 

correspondentes, mas, com o tempo, a equipe do SEDICA foi sendo 

preparada para constantemente qualificar novas pessoas para 

assumirem o lugar dos que deixam a equipe. Essa exigência acontece 

porque os programas têm data e horário para entrarem no ar, se a
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equipe fica sem o trabalho do correspondente, isso dificulta a entrada 

no programa no ar. 

Todo trabalho tem seus altos e baixos. No inicio 
existiu uma garra ferrenha dos correspondentes, 
comunicadores, inclusive ameaçados de morte, em 
alguns casos, mas não desistiam, mesmo 
trabalhando voluntariamente. Depois que a gente 
viu que houve um investimento maior, houve uma 
acomodação, então agora que a gente está passando 
por um processo um pouco mais rígido na questão 
financeira. Não tem mas tanto recurso como 
tínhamos  antigamente, eles estão voltando a 
trabalhar fielmente, a se dedicar. Essa questão do 
correspondente, aqui na nossa região, o jovem 
precisa muito sair pra São Paulo, pra Brasília,  para 
o grande centro, a fim de conseguir um emprego, 
porque aqui é difícil. Então isso faz com que exista 
esse entra e sai de correspondente, mas a gente tem 
um grupo muito bom, que eu diria de 28 
correspondente. A gente tem um grupo de 18 
correspondentes que é um grupo que está com 
agente, que está empregado no município, 
empregado no Estado e tem a possibilidade de fazer 
esse trabalho com a gente. E outros que tem 
atividade nas paróquias, que dá uma certa 
estrutura, alguns que até trabalham para as 
paróquias, então a gente consegue ter um grupo 
mais ou menos fixo que faz esse trabalho com a 
gente. (Juvenal Lemos) 

Juvenal Lemos afirma que a realidade da diocese está mudando e que 

os correspondentes devem ficar atentos aos novos tempos. Para isso, ele 

busca novos financiamentos no exterior para garantir a continuidade da 

formação dos correspondentes. 

A gente viu que a cada dia que passa, com os novos 
projetos que vem chegando, tipo irrigação, carvoaria, 
mineradoras, que estão chegando aqui de maneira 
agressiva, a gente vai mudar um pouco o foco do 
nosso trabalho. Nós vamos fazer um trabalho 
investigativo, tentar contribuir com órgãos 
fiscalização. A gente tem algumas mineradoras que 
chegaram agora e começaram a poluir lagoas,
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comunidades. Isso está mudando a forma de vida 
das pessoas aqui da nossa região. 
A gente vai preparar comunicadores na questão do 
audiovisual, para que eles possam acompanhar, 
essas questões, todas as audiência públicas, como 
também a questão de denúncia, para que eles 
possam  fazer esse material e colocar nas mãos dos 
órgãos competentes. (Juvenal Lemos) 

Juvenal Lemos vê a importância do trabalho do correspondente em dois 

sentidos. No primeiro, ele avalia a importância social do trabalho dos 

correspondentes, de outro, enxerga a  valorização da mão de obra dos 

jovens que, capacitados para comunicar os conteúdos dos seus bairros, 

viram mão de obra especializada e atualizada para as empresas de 

comunicação da região. Neste item, ele avalia que os princípios de uma 

comunicação que tem foco no interesse popular, ganham lugar nos 

meios de comunicação da região. Além das emissoras comerciais, as 

ONGS da região e as rádios comunitárias são fonte de emprego para os 

correspondentes  populares. 

Análise global 

No início desse trabalho foram formulados objetivos que motivaram o 

estudo sobre os correspondentes populares da Diocese de Juazeiro da 

Bahia. A seguir, procurase analisar como as práticas do SEDICA 

contribuem para a transformação social a partir da fala de alguns de 

seus protagonistas , conforme evidenciados anteriormente. 

1. A comunicação comunitária como elemento de democratização 

dos meios de comunicação 

O trabalho dos correspondentes populares do Setor de Comunicação e 

Audiovisual da Diocese de Juazeiro da Bahia  SEDICA, que completa 

20 anos de atividade em 2008, desde o início, buscou a participação das 

comunidades e paróquias em um processo de formação para a
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produção, crítica e veiculação de programas que refletissem sobre o dia 

adia dos moradores dos municípios atendidos pela diocese. Para tanto, 

formou grupos de jovens comunicadores e correspondentes para que 

eles assumissem em nome do seu município o trabalho de reportar os 

temas de interesse das comunidades. Na elaboração das pautas, era o 

olhar do comunicador que representava o diferencial na captação de 

dados e divulgação dos acontecimentos locais. Todos eles, buscavam na 

formação do SEDICA a preparação necessária para adquirir técnicas 

que possibilitassem a elaboração do seu trabalho. De maneira 

democrática, era a paróquia e suas comunidades, sindicatos e 

movimentos sociais que escolhiam e  indicavam seus membros para o 

trabalho de comunicação. É importante destacar aqui, que o 

acompanhamento das dificuldades de entender a realidade local e 

divulgar os fatos e acontecimentos locais, foram acompanhados pelos 

integrantes da equipe do SEDICA. Ressaltese que, para o próximo 

triênio estão sendo solicitados recursos para que o trabalho possa 

continuar e criar as condições de enfrentamento de novos problemas 

que já foram mapeados nos depoimentos dos entrevistados. 

2. A experiência dos correspondentes populares dando ênfase à 

participação popular e à elaboração de novos discursos na política 

local 

Tanto na trajetória da diocese, com Dom José Rodrigues, quanto no 

desenvolvimento do trabalho do Setor Diocesano de Comunicação e 

Audiovisual, podese perceber que novos discursos são gerados e vêm 

de todos os municípios. Eles surgem do forte apoio da diocese aos 

movimentos intra e extraeclesiais. Nos envolvimentos de agentes de 

pastoral nos diversos temas que dizem respeito aos interesses da 

população local. 

Esse olhar diferenciado pode ser percebido, inclusive na análise de 

conjuntura feita nos projetos que justificam o apoio financeiro de
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instituições de ajuda no exterior. Além das articulações políticas, que 

culminaram na diocese com a formação de sindicatos, movimentos 

sociais e do Partido dos Trabalhadores, são fundamentais os espaços 

abertos pela diocese nas emissoras de rádio locais. São programas que 

promovem discursos que, normalmente, teriam pouco espaço no dia a 

dia das emissoras porque levantam as inquietudes da população sobre 

seus problemas. Da Construção da Barragem de Sobradinho à 

Transposição do São Francisco, merece destaque a participação dos 

correspondentes em todos os principais eventos dos municípios da 

diocese. 

O trabalho com os correspondentes populares, aliado ao dos 

comunicadores populares, que têm uma dimensão mais local, 

asseguram a periodicidade das reportagens e mantêm um outro tipo de 

discurso nas freqüências das rádios da diocese. São novos discursos 

porque trazem para o grande público uma interpretação feita pelas 

pastorais e movimentos sociais apoiada numa leitura concebida de 

forma participativa e democrática. A história das discussões locais, seus 

ganhos e avanços estão presentes em cada opinião ou interpretação 

sobre os principais fatos  que interessam em determinado momento à 

população. 

3. O papel da Igreja Católica no desenvolvimento de experiências 

de comunicação comunitárias marcadamente engajadas com um 

discurso de transformação social 

Dom José Rodrigues diz que a diocese não poderia ficar de outro lado 

que não o dos mais pobres. Sua frase foi gerada pelo seu olhar 

diferenciado. Suas leituras sobre a realidade local e sobre os 

documentos do Concílio Vaticano II, Medellín e Puebla fortaleceram nele 

a necessidade de tomar partido. Identificado com a Teologia da 

Libertação foi radical ao abrir espaços para padres, freiras e leigos
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agirem em seu nome e colocar na mão da população o que fosse 

necessário para denunciar a injusta realidade da diocese. Com uma 

leitura bíblica que apontava os pobres como os escolhidos de Deus, a 

Diocese de Juazeiro seguiu formando e dialogando com seus membros 

sob um ponto de vista que tinha no humanismo cristão suas 

referências. Passaram pelas equipes de formação teólogos, educadores, 

comunicadores que buscavam responder aos anseios de uma “opção 

preferencial pelos pobres”, nesse sentido, os desafetos chegaram a 

identificar traços marxistas nas ações e atividades diocesanas. 

Umas das questões mais importantes para a reflexão sobre o papel da 

Igreja Católica na transformação de seus espaços em tribunas de 

reflexão e contestação dos “status quo” diz respeito à temática da 

religião como “ópio do povo”. É claro que assertiva marxista considerou 

todas as religiões como exploradoras da classe operária. Mas, 

historicamente, várias interpretações de teóricos marxistas foram 

apontando cismas e outras interpretações pautadas nas novas 

realidades sociais dos séculos XIX e XX. Nessa linha, Harnecker 

apresenta de maneira dura, que houve uma certa miopia quando a 

esquerda latinoamericana refletiu sobre religião na região. A confusão 

foi confundir hierarquia da Igreja e Cristianismo. Parte da confusão foi 

responsabilidade de uma visão “mecânica” sobre a apreciação de Marx 

sobre a religião como ópio do povo. Essa análise, segundo a autora 

deixou de lado “as potencialidades revolucionárias do cristianismo” no 

continente americano (HARNECKER, 2000, p.359).. 

Nesta pesquisa fica claro que grande parte dos correspondentes saiu 

dos grupos de Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP), sinal de 

que a opção da igreja local tinha forte apelo social. É importante 

perceber como nos vários depoimentos é feita a descrição de elaboração 

das pautas. Elas vêm sempre da experiência de quem está chegando. O 

correspondente, a partir de sua experiência na comunidade, propõe os 

temas a serem discutidos. Os participantes acreditam que a visibilidade
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sobre os acontecimentos locais são de fundamental importância para 

que seus problemas ganhem o reconhecimento necessário para a 

pressão social provoque transformações no interior dos municípios. É 

importante também que fique claro que o correspondente é um 

representante da paróquia, do bairro, do sindicato. Isso significa dizer 

que uma vez que o correspondente deixa a experiência outro integrante 

do grupo deverá assumir o posto deixado. Essa consciência coloca o 

grupo como responsável pelo trabalho desenvolvido. 

4. Influência da comunicação comunitária na disseminação do 

conceito de cidadania, bem como sua influência no 

desenvolvimento social local 

O SEDICA conseguiu promover um espaço de discussão das questões 

locais de maneira singular, neste sentido os indivíduos podem agir 

coletivamente e tomar decisões comuns sobre assuntos que dizem 

respeito à comunidade. Essa tomada de decisão faz com que as pessoas 

reconheçam as discussões políticas como possíveis promotoras do bem 

comum, isso quer dizer, como incentivadoras de valores como 

solidariedade, autonomia, reconhecimento de diferenças. Esse processo 

de defesa dos direitos de todos geram interferências nas decisões 

tomadas, muitas vezes, distante da população. O importante no 

trabalho de comunicação desenvolvido é que ele ajuda a fortalecer a 

concepção de cidadania participativa e democrática, que possibilita a 

construção de uma prática diferenciada de participação, quer dizer, de 

maneira direta, consciente e critica. 

Além das entrevistas que receberam destaque aqui, existem diversas 

avaliações que foram feitas no decorrer do trabalho dos 

correspondentes e que estão arquivadas na sede do SEDICA. Nelas os 

correspondentes destacam sua realização pessoal em trabalhar como 

comunicador dos interesses dos moradores das cidades da diocese.
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“Sintome realizada, no trabalho de comunidade, pastoral, porque 

nesses trabalhos é fundamental a comunicação participativa, esta 

comunicação clara, simples e acessível a todos” 56 , escreve em Lucineide 

Martins de Araújo, Neidinha, da Comunidade São José. Em outro 

trecho ela descreve dessa forma o seu trabalho “as reuniões, as 

novenas, encontros, etc., estão indo de encontro ao povo pobre.” A 

seguir ela fala novamente de sua motivação: “ É uma alegria saber que 

a nossa comunicação está sendo entendida porque só através, daí, pode 

haver uma verdadeira transformação.” 

O correspondente Germano Viana Neves fala de suas esperanças com a 

comunicação alternativa: “A comunicação alternativa por ter a 

participação mais ativa do povo, faz com que haja uma comunicação 

mais simples, num melhor nível de entendimento, pois trata das 

alegrias e sofrimentos, vitórias e derrotas do povo na luta diária pela 

sobrevivência.” 

Esses dois exemplos ilustram bem a motivação e o entusiasmo dos 

correspondentes em representar um trabalho de comunicação 

diferenciado e com objetivos bem definidos. Em seus discursos aparece 

a preocupação com a defesa dos interesses dos mais pobres. 

5. Mecanismos que fazem os temas de interesse social ganharem 

novos significados no espaço público local 

É importante ter claro que o trabalho de comunicação desenvolvido na 

Diocese de Juazeiro tem como tema central a mobilização de pessoas 

para a construção de um projeto comum. Percebese que os 

correspondentes agem por se sentirem parte responsável pelo sucesso 

do projeto do SEDICA e vêem sua participação como essencial ao todo. 

Os programas não teriam o caráter que têm se os correspondentes não 

fizessem um forte trabalho nas bases. 

56 Essa e outras avaliações podem ser lidas nos anexos que podem ser encontradas no final deste trabalho.
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A força dos trabalhos dos correspondentes está na importância dada 

para a formação de uma vontade coletiva. Ocupar o espaço das 

emissoras com uma programação que leve em conta as realidades locais 

e  sugerir que a participação é algo a ser conquistado, coloca o trabalho 

dos correspondentes populares dentro de uma gama de experiências 

que reivindicam que a participação de grupos minoritários devem ser 

assegurados em igualdade de acesso ao espaço público para que 

possam pensar e expor seus interesses. 

Uma leitura dos roteiros dos programas mostra que os correspondentes 

têm uma participação expressiva nos programas diocesanos. As 

reportagens são atribuídas a eles no ar. No programa “Jornal a Voz do 

Sertão”, o locutor explica assim a procedência das reportagens: 

“Reportagens: Rede de Correspondentes Populares do SEDICA”. A 

compra de espaços que possibilitem a participação dos correspondentes 

na programação das emissoras das cidades que formam a diocese e a 

releitura dos temas debatidos na sociedade trazendo o ponto de vista 

dos interesses populares são mecanismos que possibilitam a aparição 

de outras  interpretações  sobre temas que dizem respeito a todos. Um 

exemplo disso é a participação do correspondente Raimundo Fábio no 

programa do dia 21 de julho de 2007. 

Loc. 01: Entidades e Poder Público participam de 

audiência pública em Juazeiro para solucionar os 

problemas de habitação e Saneamento. 

Loc. 02: As informações você confere com o nosso 

correspondente popular Raimundo Fábio 

(SEDICA,2007a). 

Outro exemplo, desta vez em programa de 14 de julho de 2007: 

Loc. 01: Sindicato dos trabalhadores rurais de 

Remanso festeja o dia do Trabalhador Rural.
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Loc. 02: As comemorações começam do dia 26 de 

julho. Direto da cidade de Remanso o nosso 

correspondente popular Nilton Show (SEDICA, 

2007b. 

No mesmo programa, em novembro de 2006, outros exemplos podem 

ser apresentados sobre como os correspondentes narravam os temas de 

interesse dos movimentos sociais da diocese. 

Loc. 02: Ministério da Agricultura promove 

capacitação no município de Casa Nova. 

Loc. 01: A capacitação será realizada com o objetivo 

de proporcionar aos técnicos e produtores as 

vantagens em relação à produção itntegrada. Os 

detalhes com o nosso correspondente Jonas Maicon 

(SEDICA, 2006). 

A formação da Rede de Correspondentes, a divisão dos espaços para 

cada paróquia ou movimento enviar suas notícias e interpretações sobre 

os acontecimentos de interesse comum e o espaço nas emissoras locais 

dão lugar para que novos grupos tragam seus temas para o debate 

público. Os temas e debates dos movimentos e pastorais sociais 

ganham visibilidade nos municípios da diocese.
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Conclusão
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A História dos correspondentes populares do SEDICA, que em 2008 

completa 20 anos de atividades, identificase com uma fase histórica do 

pensamento e prática da Igreja Católica no Brasil, que vai da criação da 

Conferência dos Bispos do Brasil (CNBB) à Divisão da Arquidiocese de 

São Paulo, pelo Papa João Paulo II. Sua repercussão foi maior no 

trabalho da Igreja de Juazeiro porque Dom José Rodrigues esteve à 

frente da Diocese até 2003. A própria história da Igreja e a sua relação 

com a comunicação mostram, de forma transparente, as diversas 

mudanças na forma da instituição encarar o trabalho do comunicador 

no espaço eclesial. Os períodos de retrocesso vão sendo somados ao de 

avanço, mostrando que a Igreja Católica não é una, por isso pode ter 

tanta riqueza em experiências como a contada aqui. A análise sobre o 

trabalho dos correspondentes populares mostra que ele acompanhou a 

proposta de uma Igreja diferente, ousada e, muitas vezes, partidária. As 

atividades da Igreja de Juazeiro, nos anos com Dom José, sempre foi 

partidária da opção preferencial pelos pobres. 

É importante destacar que, seguindo Paulo Freire, Kaplún e Bordenave, 

a prática de comunicação dos Correspondentes não era vertical. Os 

correspondentes, na sua maioria moradores das periferias da diocese, 

viam na horizontalidade da comunicação seu maior trunfo. E sabiam 

tirar das contradições de um desenvolvimento para poucos seu material 

de questionamento da realidade em que viviam e vivem. Quem sabe seja 

isso que explique a continuidade do trabalho por tantos anos. 

É importante que a Diocese de Juazeiro, que agora tem como bispo 

Dom José Geraldo da Cruz, consiga manter sua autonomia financeira e 

a estrutura até aqui assegurada porque outras experiências mostraram 

que a saída de um bispo ligado a Teologia da Libertação, pode trazer 

sérias conseqüências para o desenvolvimento dos trabalhos de opção 

comunitário.
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O trabalho do SEDICA merece destaque porque mantêm como opção 

uma comunicação que valoriza os ouvintes e, a partir deles, constrói 

uma programação de caráter crítico e participativo. Sua ligação com a 

realidade da diocese é garantida porque suas fontes vivem a vida dura 

do semiarido nordestino o que aproxima os conteúdos dos programas 

ao diaadia dos moradores. 

Notase que, por meio das entrevistas, os jovens, que participaram ou 

participam da experiência de ser correpondente popular,  estão 

comprometidos com os trabalhos sociais e, depois de fazerem um 

trabalho voluntário, procuram exercer o trabalho de comunicação como 

profissionais, tirando dali sua forma de sustento. 

Teólogos, como Leonardo Boff abriram caminhos  para uma leitura 

diferenciada sobre o cristianismo. Para Boff, os primeiros cristãos 

ensaiaram um modelo de comunidade fraterno e participativo para 

todos (BOFF, p.237). O que  para ele serve como exemplo para uma 

Igreja participativa e horizontal. Boff relaciona a consciência sobre a 

opressão à participação religiosa  porque é nesse momento em que o 

cristão se dá conta que as injustiças são pecados que Deus não quer e o 

que interessa é mudar as estruturas opressoras as estimulam (Boff, 

1982, p. 25). Neste ambiente, o pobre é sujeito histórico privilegiado e 

encontra lugar nas comunidades eclesiais de base (CEB´s). 

A articulação entre a consciência de opressão, leitura inspirada na 

bíblia e transformação social encontra espaço na comunidade eclesial 

de base (CEB´s). Para o autor a comunidade eclesial é espaço para a 

prática da democracia. Nela novas formas de distribuição do poder são 

exercitadas. Nas CEB´s, o pobre é o “o novo sujeito histórico emergente 

que, provavelmente, decidirá os destinos da sociedade futura” (BOFF, 

1982, pág. 27). 

Como Reagan alerta, os problemas enfrentados pela Igreja com 

sua opção pelos pobres são grandes. Dessa opção podem ser
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destacados: a concência de ser mais povo de Deus e menos autoridade; 

afastamento dos poderes estabelecidos; preocupação com os grandes 

problemas e preocupações da humanidade. 

A Teologia da Libertação é resposta dos teólogos a um cenário muito 

complicado na América Latina e busca esclarecer os mecanismos de 

reprodução da pobreza e do subdesenvolvimento. Dom José Rodrigues 

diz que a diocese não poderia ficar de outro lado que não o dos mais 

pobres. Sua frase foi gerada pelo seu olhar diferenciado. Suas leituras 

sobre a realidade local e sobre os documentos do Concílio Vaticano II, 

Medellín e Puebla fortaleceram nele a necessidade de tomar partido. 

Identificado com a Teologia da Libertação foi radical ao abrir espaços 

para padres, freiras e leigos agirem em seu nome e colocar na mão da 

população o que fosse necessário para denunciar a injusta realidade da 

diocese. Com uma leitura bíblica que apontava os pobres como os 

escolhidos de Deus, a Diocese de Juazeiro seguiu dialogando e 

formando seus membros sob um ponto de vista que tinha no 

humanismo critãos suas referências. Passaram pelas equipes de 

formação teólogos, educadores, comunicadores que buscavam 

responder aos anseios de uma “opção preferencial pelos pobres”, nesse 

sentido, os desafetos chegaram a identificar traços marxistas nas ações 

e atividades diocesanas. 

A experiência  dos Correspondentes Populares e do SEDICA está 

ancorada em uma leitura teológica bem localizada historicamente na 

trajetória da Igreja Católica. O período descrito é o que vai da Criação 

da CNBB (1952) ao Concílio Vaticano II(19621965), e chega à Medellín 

e à Puebla, em 1968 e 1979, respectivamente. Nesse espaço de tempo, a 

história da Igreja Católica reascendeu em seus bispos, padres e leigos, 

uma das mais notáveis promessas cristãs: a opção preferencial pelos 

pobres. Como já vimos no capítulo I, essa opção retomou a experiência 

da igreja dos primeiros cristãos, nos quais se pautaram tanto os críticos 

quanto os adeptos da escolha católica para explicar sua adesão ou não
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às estruturas sociais em cada momento histórico, distanciandose de 

seus objetivos originais. 

É possível dizer, pautado nesta pesquisa, que 

1.Os correspondentes vieram dos grupos de Pastoral da Juventude do 

Meio Popular, sinal de que a opção da igreja local tinha forte apelo 

social. É importante perceber nos depoimentos aqui transcritos a 

preocupação com a elaboração das pautas. Elas vêm sempre da 

experiência de quem está chegando. O correspondente, a partir de sua 

experiência na comunidade, propõe os temas a serem discutidos. Os 

participantes acreditam que a visibilidade sobre os acontecimentos 

locais são de fundamental importância para que seus poblemas ganhem 

o reconhecimento necessário para que a pressão social provoque 

transformações no interior dos municípios. 

2. No desenvolvimento do trabalho do Setor Diocesano de Comunicação 

e Audiovisual percebese que novos discursos são gerados e vêm de 

todos os municípios. Eles surgem do forte apoio da diocese aos 

movimentos intra e extraeclesiais. Nos envolvimentos de agentes de 

pastoral nos diversos temas que dizem respeito aos interesses da 

população local. 

3. Além das articulações políticas, que culminaram na diocese com a 

formação de sindicatos, movimentos sociais e do Partido dos 

Trabalhadores, são fundamentais os espaços abertos pela diocese nas 

emissoras de rádio locais. São programas que promovem discursos que, 

normalmente, teriam pouco espaço no dia a dia das emissoras porque 

levantam as inquietudes da população sobre seus problemas. Da 

Construção da Barragem de Sobradinho à Transposição do São 

Francisco, merece destaque a participação dos correspondentes em 

todos os principais eventos dos municípios da diocese.
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4. O trabalho com os correspondentes populares assegura a 

periodicidade das reportagens e mantêm um outro tipo de discurso nas 

freqüências das rádios da diocese. São novos discursos porque trazem 

para o grande público uma interpretação feita pelas pastorais e 

movimentos sociais apoiada numa leitura concebida de forma 

participativa e democrática. A história das discussões locais, seus 

ganhos e avanços estão presentes em cada opinião ou interpretação 

sobre os principais fatos  que interessam em determinado momento à 

população. 

5. O correspondente é um representante da paróquia, do bairro, do 

sindicato. Isso significa dizer que uma vez que o correspondente deixa a 

experiência outro integrante do grupo deverá assumir o posto deixado. 

Essa consciência coloca o grupo como responsável pelo trabalho 

desenvolvido. 

6. O SEDICA conseguiu promover um espaço de discussão das questões 

locais de maneira singular, neste sentido os indivíduos podem agir 

coletivamente e tomar decisões comuns sobre assuntos que dizem 

respeito à comunidade. Essa tomada de decisão faz com que as pessoas 

reconheçam as discussões políticas como possíveis promotoras do bem 

comum, isso quer dizer, como incentivadoras de valores como 

solidariedade, autonomia, reconhecimento de diferenças. 

7. O trabalho de comunicação desenvolvido na Diocese de Juazeiro tem 

como tema central a mobilização de pessoas para a construção de um 

projeto comum. Percebese que os correspondentes agem por se 

sentirem parte responsável pelo sucesso do projeto do SEDICA e vêem 

sua participação como essencial ao todo. Os programas não teriam o 

caráter que têm se os correspondentes não fizessem  um forte trabalho 

nas bases.
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8. A força dos trabalhos dos correspondentes está na importância dada 

para a formação de uma vontade coletiva. Ocupar o espaço das 

emissoras com uma programação que leve em conta as realidades locais 

e  sugerir que a participação é algo a ser conquistado, coloca o trabalho 

dos correspondentes populares dentro de uma gama de experiências 

que reivindicam que a participação de grupos minoritários devem ser 

assegurados em igualdade de acesso ao espaço público para que 

possam pensar e expor seus interesses. 

9. A formação da Rede de Correspondentes, a divisão dos espaços para 

cada paróquia ou movimento enviar suas notícias e interpretações sobre 

os acontecimentos de interesse comum e a manutenção de espaços 

alugados nas emissoras locais  dão lugar para que novos grupos tragam 

seus temas para o debate público. Os temas e debates dos movimentos 

e pastorais sociais ganham visibilidade nos municípios da diocese.
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